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1 INLEIDING 

Naar aanleiding van de evaluatie van de Energieprestatieregelgeving in 2013 werd een stappenplan 
opgesteld voor de verstrenging van de E-peileis voor nieuwbouwwoningen tot 2021 op basis van de 
in 2012 uitgevoerde studie naar het kostenoptimum (zie Figuur 1). In die studie werd een 
kostenoptimaal peil (=het E-peil met de laagste totale kosten) van E50 bekomen en een 
kostenefficiënt peil (=het laagste E-peil met dezelfde kost als de toenmalige eis van E70) van E30. 
Dat kostenefficiënte niveau van E30 werd opgenomen als onderdeel van de definitie van een BEN-
woning. Dat E-peil zou in 2021 verplicht worden, zoals opgelegd door de richtlijn 2010/31/EU. De 
eerstvolgende verbeteringsstap naar het kostenoptimale niveau van E50 is ingegaan vanaf 1 januari 
2016. Voor de tussenliggende aanscherpingsstappen naar het BEN-niveau is er voorzien om het 
vaste stramien van een wijziging om de twee jaar aan te houden, d.w.z. in 2018 verstrengen naar 
E40 en in 2020 naar E35. 

 

 

Figuur 1: voorziene aanscherpingspad E-peil tot 2021. 

In het kader van de voorziene evaluatie van de Energieprestatieregelgeving in 2015 liet het Vlaams 
Energieagentschap opnieuw een kostenoptimale studie1 uitvoeren analoog aan die uitgevoerd in 
2012. Op basis van deze studie werd het voorziene aanscherpingspad bevestigd. 

Voor de volgende evaluatie van de Energieprestatieregelgeving in 2017, zal deze studie de 
haalbaarheid van het voorziene aanscherpingspad volgens kostenoptimale maatregelen nagaan. 
Het betreft controleberekeningen op een grotere set van gebouwen (54), met geometrieën van 
werkelijke dossiers, die in de laatste twee jaren werden ingediend in de energieprestatiedatabank.  

Op basis van een beperkt aantal kostenoptimale en kostenefficiënte maatregelpakketten die uit de 
vorige studies worden afgeleid, wordt voor de nieuwe geometrieën gecheckt of het geplande 
aanscherpingspad tot het BEN-niveau van E30 in 2017 haalbaar blijft.  

Indien met de onderzochte maatregelpakketten, de voorziene energieprestatieniveaus niet worden 
behaald, wordt verder onderzocht welke maatregelen dan wel nodig zijn, wat de impact is op de 
kostenoptimaliteit en wat de meerinvesteringskost zal zijn ten opzichte van een 
referentiemaatregelpakket (E50).  

                                                           
1
 VEA, Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van nieuwe 

residentiële gebouwen, 2015. 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/verslag_NB_20150703.pdf 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/verslag_NB_20150703.pdf
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Bovendien wordt nagegaan waarom bepaalde referentiegebouwen voor dezelfde 
maatregelpakketten “gemakkelijker” een lager E-peil behalen dan andere gebouwen.  

Vanaf 1 januari 2018 wordt voorzien om het S-peil in werking te laten treden voor woongebouwen. 
Of de vooropgestelde eisenniveaus hiervan (S28, S31, S35) realistisch zijn, wordt ten slotte 
gecontroleerd. 
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2 METHODOLOGIE 

Dit hoofdstuk bespreekt kort de gevolgde methodologie van deze studie. Deze bevat in een eerste 
fase de selectie van een representatieve set referentiewooneenheden. Vervolgens worden in een 
tweede fase een aantal kostenefficiënte maatregelpakketten om E30 te bekomen geëxtraheerd uit 
de kostenoptimumstudie anno 2015. Voor de wooneenheden die met deze maatregelenpakketten 
E30 niet halen, worden nieuwe extra maatregelenpakketten samengesteld die wel voldoen aan 
E30. Voor deze pakketten worden bovendien de meerkosten ten opzichte van een referentie (E50) 
en totale actuele kosten over een periode van 30 jaar berekend. De aanpak van de 
woningenselectie, berekening van energieprestatie- en kostenparameters en ten slotte de analyse 
van de resultaten worden in de volgende paragrafen kort toegelicht. 

2.1 Selectie referentiegebouwen 

In deze studie worden werkelijke geometrieën gebruikt, afkomstig uit de energieprestatiedatabank. 

De door VEA aangeleverde dataset bevat 5387 aangiftes ingediend tussen 22-1-2015 en 31-12-2016 
voor vergunningen afgeleverd vanaf 1-1-2014. Figuur 2 toont het aandeel van de verschillende type 
woningen en appartementen of studio’s in de 5387 aangiftes. 

 

Figuur 2: aandeel type ééngezinswoningen en appartementen-studio’s in totale dataset (5387 
EPB-aangiftes). 

Voor deze dossiers waren volgende geometrische en (gebouw)technische gegevens beschikbaar ter 
selectie van de referentiegebouwen: 

 Beschermd volume (EPB-
eenheid) 

 Hernieuwbare energie – WP  Primair verbruik Koeling 

 Beschermd volume (K-volume)  Hernieuwbare energie – 
zonneboiler 

 Primair verbruik SWW 

 Bouwvorm  Inertie  Primair verbruik verwarming 

 Bruto vloeroppervlakte  m-factor  Primair verbruik WKK 

 Compactheid (K-volume)  NEB verwarming  v50-waarde 

 E-peil  Oververhittingsindicator  Vensteroppervlakte (EPB-
eenheid) 

 freduc koeling  Primair energieverbruik  Ventilatiesysteem 

 freduc verwarming  Primair opbrengst PV  Verliesoppervlakte (EPB-eenheid) 
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 Glasoppervlakte (EPB-eenheid)  Primair verbruik Hulpenergie  Verliesoppervlakte (K-volume) 

 Hernieuwbare energie – PV   

Op basis van deze dataset worden via een k-means clusteranalyse gericht 26 woningen en 28 
appartementen geselecteerd om verder te onderzoeken. De selectie moet een representatieve 
weergave zijn van het Vlaamse woningenbestand. Ze dient echter geen verzameling te zijn van 
extreme (architecturale) geometrieën; hoewel deze wel tot een aparte cluster kunnen behoren en 
de clustervertegenwoordiger wel kan worden opgenomen in de selectie.  

Ondanks de werkelijke verdeling 77%-23% voor ééngezinswoningen versus appartementen in de 
oorspronkelijke dataset, worden toch meerdere appartementen opgenomen in de selectie van 
referentiewoningen gezien de trend de laatste jaren eerder neigt naar 50/50. Het tekort aan 
opgenomen appartementen was bovendien ook één van de bemerkingen van de stakeholders in de 
vorige kostenoptimumstudie. 

2.1.1 clustering 

In een eerste fase worden de aangiftes geclusterd op basis van geometrische eigenschappen van de 
wooneenheid, i.e. “geometrische clustering”. Deze clustering gebeurt in twee stappen. Een eerste 
clustering gebeurt op basis van de bruto vloeroppervlakte en compactheid van de woning. In een 
tweede stap wordt elke cluster nogmaals opgedeeld in k clusters op basis van de 
oververhittingsindicator en het glasoppervlakte van de woning. Deze parameters zijn immers 
hoofdzakelijk gebouwgebonden en dus afhankelijk van het architecturaal ontwerp. 

In een tweede fase worden de aangiftes geclusterd op basis van de volgende beschikbare 
parameters, i.e. “all-in clustering”: 

 Bruto vloeroppervlakte 

 Compactheid 

 Glasoppervlakte (m²) 

 Oververhittingsindicator 

 K-peil 

 v50 

 m-factor, freduc & rpreheat 

 rendement/SPF CV 

 Energie 
o Verwarming 
o Sanitair warm water (SWW) 
o Koeling 
o PV-opbrengst 

 E-peil 

Deze clustering zorgt ervoor dat er ook clusters gevormd kunnen worden met “moeilijke gevallen”; 
woningen die een goede compactheid en/of een groot piekvermogen van PV-panelen hebben, 
maar toch slecht scoren op gebied van energieverbruik, E-peil, K-peil, of andere resultaten. 

Op basis van deze twee stappen wordt na het schalen van de data via een kleinste-kwadraten 
methode representatieve gebouwen geselecteerd uit de desbetreffende clusters. 

Gezien het aantal clusters ‘k’ opgegeven dient te worden, wordt het optimale aantal eerst bepaald 
via de “elleboog-methode”. Deze methode kijkt of de variantie binnen de clusters nog verandert 
naargelang de data in meer clusters wordt ingedeeld. 
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2.2 Selectie van energiebesparende maatregelen en 
maatregelpakketten 

Op basis van de vorige kostenoptimale studie worden een aantal kostenoptimale en 
kostenefficiënte maatregelpakketten geselecteerd, die per geselecteerde woning worden 
toegepast. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen de geselecteerde maatregelpakketten 
voor eengezinswoningen en meergezinswoningen of appartementen.  

Wanneer bij de berekening van de energieprestatie blijkt dat de vooropgestelde eisenniveaus niet 
worden behaald, worden bijkomende maatregelpakketten doorgerekend, waardoor wel aan de 
eisen wordt voldaan. 

Voor deze bijkomende pakketten wordt de kostprijs vergeleken met het maatregelenpakket dat 
nodig is om aan het huidige eisenpakket, E50, te voldoen (= de referentietoestand). 

De energiebesparende maatregelen en maatregelpakketten worden verder toegelicht in hoofdstuk 
5. 

2.3 Berekening van energieprestatie 

De energieprestatie van de verschillende maatregelen en maatregelpakketten moet worden 
geëvalueerd. Hiervoor worden o.a. volgende parameters berekend: 

 de netto-energiebehoefte voor verwarming en de netto-energiebehoefte voor koeling 

 het finaal of het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie & sanitair 
warm water 

 het jaarlijks primair energieverbruik in kWh/m² en in MJ 

 het S-peil en het E-peil 

 de oververhittingsindicator 

 de U-waarden van de verschillende bouwdelen 

 het minimumaandeel hernieuwbare energie 

De berekeningen gebeuren volgens de EPW-methode, zoals vastgelegd in bijlage V van het 
Energiebesluit, en volgens het Transmissiereferentiedocument, beide zoals van toepassing op 
vergunningen aangevraagd vanaf 01/01/2017. Hiervoor wordt de EPB-software 3G versie 8.0.4 
gebruikt. Voor enkele aspecten wordt de methodiek van 2018 echter al toegepast, waaronder de 
nieuwe methodiek ter berekening van nachtventilatie en de ecodesign-opwekkingsrendementen. 

2.4 Berekening van kosten 

2.4.1 Kostencategorieën 

Er worden slechts volgende kostencategorieën in rekening gebracht: 

 Initiële investeringskosten: Alle kosten tot op het moment van oplevering van het gebouw 
of gebouwelement. Deze kosten omvatten onder meer het ontwerp, de aankoop van 
materialen, de aansluitingen en de installatie- en plaatsingskosten, …. 

 Energiekosten 

 Subsidies (micro-economisch) 

 Vervangingskosten van enkele technologieën 

Volgende kosten zullen in deze studie niet worden beschouwd: 

 Lopende kosten: o.a. jaarlijkse kosten voor onderhoud, operationele kosten. Ook kosten 
voor periodieke vervangingen van gebouwelementen horen hierbij; 

 Verwijderingskosten: De kosten aan het einde van de economische levenscyclus van het 
gebouw, zoals kosten voor afbraak, transport & recyclage; 
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 Emissiekosten voor broeikasgassen: De kosten verbonden aan de uitstoot van 
broeikasgassen (onder andere CO2). 

Voor de initiële kosten van de woningen en de verschillende maatregelpakketten wordt beroep 
gedaan op de prijzen uit de vorige studie kostenoptimumstudie anno 2015, mits een aantal updates 
die in Hoofdstuk 5 aan bod komen.  

Er wordt een initiële investeringskost opgesteld voor de referentietoestand met een E-peil 50 van 
de verschillende woningen. De initiële investeringskosten voor de maatregelpakketten worden dan 
uitgedrukt als een meer- of minprijs ten opzichte van die referentietoestand. 

In de kostberekeningen worden enkel de kosten voor gebouwelementen of maatregelen die een 
invloed hebben op de energie-efficiëntie van het gebouw in rekening gebracht. Ook kosten die bij 
alle maatregelen en maatregelpakketten gelijk zijn, zijn achterwege gelaten. 

2.5 Vergelijking van de resultaten met de geplande energieprestatie-
eisen en doorrekenen van extra maatregelen. 

Voor elke referentie EPB-eenheid worden de verkregen energieprestatieniveaus vergeleken met 
het voorziene eisenniveau voor 2021, zijnde E30. Dit gebeurt zowel op het niveau van de EPW-
eenheid (S-peil en E-peil, minimumaandeel hernieuwbare energie, oververhitting), als op het 
niveau van de gebouwdelen (maximale U-waarden). Het K-peil en de netto-energiebehoefte voor 
verwarming worden berekend, maar er wordt vooral aandacht besteed aan het S-peil, dat beide 
indicatoren zal vervangen vanaf 1 januari 2018. 

Voor de referentiewoningen die met de initieel geselecteerde basismaatregelenpakketten de 
voorziene energieprestaties niet halen, wordt verder onderzocht welke maatregelen dan wel nodig 
zijn. Hiertoe worden de basismaatregelenpakketten aangepast totdat E30 wordt behaald, waarbij 
dit voor elke woning op een voor die woning zo veel mogelijk kostenefficiënte manier gebeurt.  

Hierbij dient wel opgemerkt dat het optimaliseren van de extra pakketten handmatig gebeurt, en 
dat het bijgevolg geen simulatie van alle mogelijke pakketten betreft. Bovendien worden de extra 
maatregelenpakketten specifiek voor elke woning aangepast, dit in tegenstelling tot de 
basispakketten die identiek zijn voor alle woningen.  

Op basis van de doorgerekende extra maatregelpakketten wordt de haalbaarheid van E30 
geanalyseerd voor de verschillende woningen. Hiervoor wordt er gekeken naar de initiële kosten en 
de energiekosten en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de referentietoestand. Gezien 
zowel qua kostenparameters als energetische parameters een aantal aannames worden gemaakt, 
wordt de gevoeligheid van deze aannames bijkomend geanalyseerd in een aantal 
sensitiviteitsanalyses, dewelke verder worden beschreven in paragraaf 0. 

Bovendien wordt, wanneer de haalbaarheid voor bepaalde woningen twijfelachtig is, onderzocht of 
hiervoor een aanwijsbare reden is op basis van de vergelijking van de resultaten voor de 
verschillende woningen. Tenslotte worden op basis van deze analyses beleidsvoorstellen 
aangehaald om het geplande aanscherpingspad bij te sturen of te versterken (bv. door flankerende 
eisen op de bouwschil, hernieuwbare energie, …). 

Er moet worden opgemerkt dat hoewel tijdens deze studie ook micro-economische resultaten 
worden berekend, de volledige analyse van de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen louter 
gebeurt op macro-economisch niveau.  
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2.6 Sensitiviteitsanalyses 

Het doel van de sensitiviteitsanalyse is het identificeren van de invloed van een aantal aannames 
voor parameters, die vast bepaald werden in de bovenstaande berekening, op de resultaten van de 
berekeningen. 

2.6.1 Discontovoet 

Naast de algemene discontovoet die momenteel van toepassing is (0% zie hieronder), zullen ook 
berekeningen worden uitgevoerd met een discontovoet van 3 en 5%, en geanalyseerd op welke 
manier deze de resultaten beïnvloeden. 

2.6.2 Geschat energieverbruik 

Hoeveel er bespaard wordt bij toepassing van energiebesparende maatregelen hangt niet enkel af 
van de energieprestatie zelf, maar ook van het gebruikersgedrag. Wanneer bijvoorbeeld de 
energiekosten te hoog oplopen kan de bewoner zijn vraag naar thermisch comfort verlagen. Dit 
‘rebound-effect’ wordt vooral gemeten in slecht-geïsoleerde bestaande woningen. In 
nieuwbouwwoningen kunnen er echter andere effecten optreden, bijvoorbeeld door het verkeerde 
gebruik van het ventilatiesysteem of een slechte (in)regeling van de verwarming. Naarmate een 
woning energiezuiniger wordt (en dikwijls complexer) hebben dergelijke fouten relatief meer 
impact op het energieverbruik.  

De EPB-methodiek is niet in staat om de complexe dynamische wisselwerkingen tussen gebouw, 
bewoner en installatie correct in te schatten. De EPB-methodiek is per definitie een 
energieprestatiebepaling, bedoeld om gebouwen onderling te vergelijken en dus geen perfecte 
inschatting van het energieverbruik. Er wordt nagegaan wat de invloed is van een reëel verbruik dat 
70% of 120% bedraagt van het door EPB geschat verbruik. 70% kan als gemiddelde afgeleid worden 
uit het TETRA-onderzoek BEP20202, waarbij we wel in het achterhoofd moeten houden dat de 
resultaten ook een grote spreiding vertonen; 120% zien we min of meer terugkomen als een 
bovenwaarde van deze spreiding.  

2.6.3 30% prijsstijging PUR-prijzen 

Door de recente prijsstijgingen van polyurethaan3 zal ook het effect van een eventuele prijsstijging 
van 30% voor PUR-isolatie worden nagekeken. Opgelet, deze prijzen worden gemiddeld aangezien 
er een set van isolatiematerialen beschouwd wordt die de laatste jaren minder prijsschommelingen 
heeft gekend, waardoor de totale prijsstijging van de opake constructies eerder beperkt kunnen 
zijn. 

  

                                                           
2
 G. Verbeeck et al., UHasselt & KU Leuven, Betrouwbare energieprestaties van woningen (BEP2020), 2013 

3
 http://www.tijd.be/nieuws/archief/Dure-isolatie-bezorgt-bouwers-financiele-

kater/9884349?ckc=1&ts=1497253975 

http://www.tijd.be/nieuws/archief/Dure-isolatie-bezorgt-bouwers-financiele-kater/9884349?ckc=1&ts=1497253975
http://www.tijd.be/nieuws/archief/Dure-isolatie-bezorgt-bouwers-financiele-kater/9884349?ckc=1&ts=1497253975
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3 DEFINITIE ECONOMISCHE PARAMETERS 

3.1 Inleiding 

Zoals eerder aangehaald zullen maatregelpakketten toegepast op de referentiegebouwen 
geëvalueerd worden op basis van de totaal actuele kost binnen een bepaalde actualisatietermijn. 
Volgende paragrafen lichten toe hoe deze economische factoren worden berekend in de analyse. 
Deze definities zijn afkomstig uit de gedelegeerde verordening 244/20124 en de bijhorende 
richtsnoeren5 die op hun beurt refereren naar de Europese Norm EN15459. 

De resultaten van deze studie worden echter in grote mate bepaald door de algemene financiële 
parameterwaarden en de voor deze parameters beschouwde evolutiescenario's. Een goede 
onderbouwing van de vooropgestelde parameters is dan ook uiterst belangrijk. In de volgende 
paragrafen worden deze parameterwaarden en de hiervoor gebruikte bronnen besproken en 
beargumenteerd. 

3.2 Totaal Actuele Kost (TAK) 

De Totaal Actuele Kost is een dynamische variabele dewelke de som geeft van alle jaarlijkse kosten 
en waarden geactualiseerd naar het beginjaar (jaar nul) van de investering aan de hand van de 
reële marktinterestvoet en de gebruiksduur. 

Voor het berekenen van de TAK van een woning/maatregelpakket wordt in deze studie, afhankelijk 
van een micro- of macro-economische standpunt, rekening gehouden met: 

 Initiële investeringskosten KI 

 Verbruikskosten KE 

 Vervangingskosten KR
5 

 Subsidies VSUB  

Bovenstaande kosten en waarden zijn allen geactualiseerd naar het beginjaar volgens de formules 
in volgende paragrafen, waardoor de Totaal Actuele Kost van een ééngezins- of meergezinswoning 
simpelweg kan worden berekend door de som van deze kosten en waarden. 

In geval van een micro-economische benadering houden we rekening met alle kosten en baten die 
de bouwheer heeft gedurende de gebruiksduur: 

TAKmicro = KI + KE + KR – VSUB 

De kosten zijn hierbij BTW inclusief (zie hieronder). 

In geval van een macro-economische berekening wordt de formule voor de TAK: 

TAKmacro = KI + KE + KR 

Prijzen zijn hier exclusief BTW, taksen en subsidies. Belastingen op arbeid, die via het uurloon de 
eenheidskosten van de maatregelen mee bepalen, worden wel ingerekend. 

Boetes worden in beide berekeningsmethodieken niet geteld om de resultaten niet op voorhand te 
beïnvloeden. De jaarlijkse netvergoeding i.f.v. het geïnstalleerd PV-vermogen wordt bij de 
verbruikskosten gerekend. 

                                                           
4
 Europese Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 244/2012 van de Commissie van 16 januari 2012 

tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad, 2012 
5
 Europese Commissie, Richtsnoeren bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 244/2012 van de Commissie van 

16 januari 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement (2012/C 115/01), 2012 
5
 De vervangingskosten in deze studie zijn beperkt tot louter de vervanging van de omvormer na 10 jaar bij 

het toepassen van fotovoltaïsche panelen. 
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3.2.1 Algemene economische parameters 

3.2.1.1 Gebruiksduur en levensduur 

De berekeningsperiode is in de gedelegeerde verordening vastgelegd op 30 jaar voor residentiële 
gebouwen. Dit kan ook beschouwd worden als de gebruiksduur T van een gebouw door één gezin. 

3.2.1.2 Inflatie 

De toename van het algehele prijsniveau wordt inflatie genoemd, symbool RI. In een 
markteconomie zijn de prijzen voor goederen en diensten altijd aan verandering onderhevig, deze 
veranderingen weerspiegelen wijzigingen op het gebied van vraag en aanbod en in de hoeveelheid 
geld in de economie en de inflatie is de maat voor de waardevermindering van geld. Volgens cijfers 
van de algemene directie statistiek en economische informatie (ADSEI) gold het laatste jaar een 
gemiddelde inflatie die rond 2% schommelde6. 

3.2.1.3 Rente 

In de particuliere markt kan er voor de marktrentevoet R best gekeken worden naar de rentevoet 
van de hypothecaire lening met een vaste termijn. Deze ligt momenteel historisch laag, dichtbij 2%. 
De kans is dan ook vrij groot dat die in de toekomst weer zal stijgen. 

3.2.1.4 Discontovoet 

De actualisatievoet, discontovoet of reële interestvoet RR wordt uiteindelijk gebruikt voor de 
berekening van de totale actuele kost. Dit houdt in dat alle toekomstige inkomsten en uitgaven 
geactualiseerd of verdisconteerd worden naar het jaar van de investering. Geld lenen of 
beschikbaar stellen heeft immers zelf ook een kost. Voor de correcte inrekening van deze 
interestvoet wordt verwezen naar de studie kostenoptimum 2015. Met de huidige inflatie en rente 
die momenteel rond de 2% schommelen, komen we uit op een discontovoet in de buurt van 0%; 
we zitten dus in een periode waar investeringen in energiebesparende maatregelen financieel 
gunstig uitkomen. 

3.3 Investeringskosten 

De initiële investering gebeurt in het jaar nul en moet dus niet geactualiseerd worden. Deze 
investeringskost bevat zowel de toegepaste maatregelen die hun impact kunnen hebben op het 
energieverbruik, als de algemene kosten zoals binnenmuren, keuken, ontwerp, enz. Dit om te 
kunnen werken met realistische getallen en zoveel mogelijk invloedfactoren te kunnen meenemen 
in de berekeningen. Voor de ééngezinswoningen is deze algemene kost vastgelegd op €150000 
(excl. BTW), maar er is ook gekeken wat de resultaten zijn voor een algemene kost van €50000 + 
€600/m². Voor de appartementen is uitgegaan van een vaste algemene kost van €800/m² (excl. 
BTW). 

De BTW die toegepast wordt in de micro-economische berekeningen bedraagt voor nieuwbouw 
steeds 21%.  

3.4 Totale energiekosten 

3.4.1 Berekening 

De totale energiekosten worden berekend door de jaarlijkse energiekosten op te tellen en te 
actualiseren naar het startjaar van de berekeningen. Dit gebeurt door een disconteringsvoet toe te 
passen, om zo de netto actuele waarde te bepalen. Voor de juiste berekening hiervan wordt 
verwezen naar de studie kostenoptimum 2015. 

                                                           
6
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/inflatie (april 2017) 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/inflatie


 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen  bij residentiële gebouwen Pagina | 13  

 

3.4.2 Energiedragers 

De totale energieprijs die leveranciers aanrekenen aan de eindafnemer bestaat uit drie 
componenten: 

 Energiecomponent: afhankelijk van de energieleverancier 

 Nettarieven: distributie en transmissie - afhankelijk van het distributienet 

 Heffingen en toeslagen: afhankelijk van de overheid 

De energiecomponent is het enige element van de energiefactuur waarvoor concurrentie mogelijk 
is. Enkel deze kost van de totale energieprijs zal onderhevig zijn aan energieprijsstijgingen zoals 
verder beschreven in paragraaf 3.4.2.5. Voor elektriciteit en aardgas is de energiecomponent 
afhankelijk van het verbruik. Bovendien verandert het aandeel van deze component wanneer 
gerekend wordt inclusief of exclusief energietaksen, dewelke ook weer afhankelijk zijn van de 
verbruikshoeveelheid. Om een correcte energieprijsstijging toe te passen wordt rekening gehouden 
met onderstaande grafieken voor micro- en macro-economische berekeningen voor zowel 
elektriciteit als aardgas (zie respectievelijk Figuur 3 en Figuur 4). De blauwe curve toont het aandeel 
energietaksen in de totale energieprijs in functie van het verbruik, excl. BTW; de rode curve het 
aandeel energiecomponent in functie van het verbruik na aftrek van de energietaksen, excl. BTW. 
De groene curve toont het aandeel energiecomponent voor de energieprijs inclusief BTW. 

 

Figuur 3: Aandeel energietaksen (blauwe curve) en het aandeel van de energiecomponent, excl. 
(rode curve) en incl. BTW (groene curve) in de totale elektriciteitsprijs in functie van het 
elektrisch verbruik (kWh). 
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Figuur 4: Aandeel energietaksen (blauwe curve) en het aandeel van de energiecomponent, excl. 
(rode curve) en incl. BTW (groene curve) in de totale gasprijs in functie van het gasverbruik 
(kWh). 

Voor stookolie en brandhout zijn de percentages van de energiecomponent vastgelegd op 
respectievelijk 95% en 85% voor zowel de macro- als micro-economische berekeningen.  

Voor de micro-economische berekeningen vertrekken we van de totale prijs inclusief BTW (21%), 
voor de macro-economische berekeningen worden de BTW en andere energietaksen verwijderd. 

3.4.2.1 Elektriciteit 

Onderstaande grafieken geven de cijfers voor elektriciteit weer van de VREG7, dit van het afgelopen 
jaar (maart 2016 tot maart 2017) (zie Figuur 5) en op langere termijn (2014-2017, vergelijking met 
studie in 2015) (zie Figuur 6). 

In Figuur 5 wordt de prijs (per kWh, inclusief BTW) voor elektriciteit weergegeven voor gezinnen 
met een laag verbruik (Da, oranje), een gemiddeld verbruik (Dc, blauw) of een hoog verbruik (De, 
groen) van het afgelopen jaar.  

                                                           
7
 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/prijzen_en_prijsevoluties/evolutie_prijzen_hh_f
ebruari_2017.pdf (april 2017) 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/prijzen_en_prijsevoluties/evolutie_prijzen_hh_februari_2017.pdf
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/prijzen_en_prijsevoluties/evolutie_prijzen_hh_februari_2017.pdf
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Figuur 5: Evolutie elektriciteitsprijs van het afgelopen jaar (incl. BTW). 

 

Figuur 6: Evolutie elektriciteitsprijs in periode 2014-2017 (incl. BTW). 

Aangezien elektriciteit altijd geleverd wordt in een abonnementsformule wordt de totale kost 
opgesplitst in een vaste kost van 136,2€/jaar (inclusief Vlaamse energieheffing)  en een variabele 
kost van 0.214€/kWh excl. BTW. Op die manier kunnen we ook automatisch het verschil tussen een 
kleine en gemiddelde verbruiker afdekken. 

Er is gerekend met een aansluitingskost van ongeveer 690€. Wanneer de aansluiting een hoger 
vermogen moet kunnen toelaten gelden er andere aansluitkosten. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer er een driefasige warmtepomp wordt geïnstalleerd of wanneer er PV-panelen met een 
vermogen boven 5kWp worden aangesloten. Hiervoor rekenen we een eenmalige extra kost van 
256€. 

Vanuit het micro-economische standpunt is er rekening gehouden met het huidig gangbare 
systeem van de terugdraaiende teller. Hiervoor is het echter nodig dat we het huishoudelijk 
verbruik mee in rekening brengen, aangezien dit mee in de jaarlijkse balans van het 
elektriciteitsverbruik en –productie wordt opgenomen. We gaan hierbij uit van een gemiddeld 
jaarlijks verbruik van een doorsnee gezin van 3500kWh8. Zonder hulpenergie, die al in de EPB vervat 
zit, komen we op ongeveer 3000kWh/jaar. 

Het prosumententarief dat sinds 1 juli 2015 wordt aangerekend voor particuliere producenten van 
elektriciteit is afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen van de omvormer(s) en van de 
distributienetbeheerder. Het vermogen van de omvormer is de beste indicator om de maximale 
impact die een PV-installatie heeft op het distributienet weer te geven. In de berekeningen zal 

                                                           
8
 http://www.vreg.be/wat-is-het-gemiddelde-verbruik-van-een-alleenstaande-van-een-gezin (april 2015) 
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rekening worden gehouden met een gemiddelde jaarlijkse kost van €86,28/kWomvormer/jaar9 (excl. 
BTW). Dit is een gemiddelde van de verschillende netbeheerders van het Vlaamse gewest. 

In de macro-economische berekening, waar geen belastingen, subsidies noch taksen worden 
meegenomen, vervalt dus het prosumententarief, maar wordt het systeem van de terugdraaiteller 
(beschouwd als een vorm van ondersteuning of subsidie) ook moeilijk houdbaar. De marktprijs voor 
de elektriciteit die aan het net wordt verkocht ligt een heel stuk lager en met een eventuele 
invoering van de slimme meter zouden ook flexibele tarieven mogelijk worden. Daarom rekenen 
we met een afnametarief gelijk aan de prijzen hierboven, maar met een (nog relatief hoge) 
injectievergoeding van 0.05€/kWh.  

Om de hoeveelheid elektriciteit te berekenen die van het net gehaald wordt en terug op het net 
gestuurd, wordt er rekening gehouden met een coverfactor, d.w.z. de jaarlijks gemiddelde 
verhouding tussen de geproduceerde energie die je op hetzelfde moment zelf kan verbruiken tot 
de totale productie. Deze is natuurlijk afhankelijk van de verhouding tussen jaarlijkse productie en 
verbruik en van het type verbruik; i.e. het feit of je elektrisch verwarmd of niet. Volgende grafiek in 
Figuur 7 werd uitgewerkt door Matthijs De Deygere van 3E op basis van wetenschappelijk 
onderzoek aan de KU.Leuven afdelingen TME en bouwfysica10.  

 

Figuur 7: Cover factor i.f.v. verhouding jaarlijks productie/verbruik en verbruiksprofiel10. 

3.4.2.2 Aardgas 

Onderstaande grafieken geven de cijfers voor aardgas weer van de VREG7, dit van het afgelopen 
jaar (maart 2016 tot maart 2017) (zie Figuur 8) en op langere termijn (2014-2017, vergelijking met 
studie in 2015) (zie Figuur 9). 

In Figuur 8 wordt de prijs (per kWh, inclusief BTW) voor aardgas weergegeven voor gezinnen met 
een laag verbruik (D1, oranje), een gemiddeld verbruik (D3, blauw) of een hoog verbruik (D3b, 
groen) van het afgelopen jaar. 

                                                           
9
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/monitoring_evaluatie/2014/Rappo

rt2014_2deel1Berekeningen-OT_Bf.pdf (27/01/2015) 
10

 R. Baetens, R. De Coninck, J. Van Roy, B. Verbruggen, J. Driesen, L. Helsen, D. Saelens, Assessing electrical 
bottlenecks at feeder level for residential net zero-energy buildings by integrated system simulation, Applied 
Energy, Volume 96, August 2012, Pages 74-83 
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Figuur 8: Evolutie aardgasprijs in het afgelopen jaar (incl. BTW). 

 

Figuur 9: Evolutie aardgasprijs op langere termijn (incl. BTW). 

In Figuur 9 ziet men dat voor het afgelopen jaar voor een verbruik tussen 20GJ en 200GJ een 
gemiddelde gasprijs van 0.05€/kWh inclusief BTW aangerekend wordt. Voor een verbruik kleiner 
dan 20GJ wordt dat 0.09€/kWh incl. BTW. Als we gaan kijken naar de abonnementsformules 
merken we echter dat de leveranciers niet alleen werken met een onderscheid tussen klein- en 
grootverbruikers maar ook met een vaste kost en een variabele kost. Deze invloed kan dus best 
meegenomen worden en er is gekeken naar de formules van de grootste leveranciers. 

Met een variabele kost van 0.0373€/kWh excl. BTW en een jaarlijkse abonnementskost van 78,3€ 
(excl. BTW) komen we terug uit bij de hoger vermelde gemiddelde gasprijzen. Voor aardgas geldt 
een BTW-tarief van 21%. 

Ten slotte rekenen we met een eenmalige aansluitingskost van 206€ (excl. BTW). 

3.4.2.3 Stookolie 

De historiek van de stookolieprijs kan teruggevonden worden op www.informazout.be. Op basis 
hiervan is de gemiddelde prijs voor 2017 bepaald op 0.0443€/kWh excl. BTW en 0.0536€/kWh incl. 
BTW voor afnemers met een jaarlijks verbruik kleiner dan 2000L. Particulieren met een verbruik 
hoger dan 2000L betalen 0,0422€/kWh excl. BTW en dus 0,0511€/kWh incl. BTW. Bij gebruik van 
stookolie wordt voor de installatie van de nodige stookolietanks een eenmalige kost van 2000€ 
(excl. BTW) gerekend. 

http://www.informazout.be/
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3.4.2.4 Houtpellets 

De prijzen van houtpellets zijn gebaseerd op de prijzen van pellets aangeboden door 
energieleverancier Lampiris11. Voor de omzetting van kg naar MJ werd gerekend met een energie-
inhoud van 18MJ/kg. Dit is de minimale energie-inhoud om het DINplus label te verkrijgen. 

De pelletprijs werd vastgelegd op 0,050€/kWh (incl. transportkosten, excl. BTW). Het BTW-tarief 
voor houtpellets is 21%.  

3.4.2.5 Totale geactualiseerde energiekost 

In Tabel 1 worden de gehanteerde energieprijzen exclusief BTW samengevat. 

Tabel 1: Overzicht gehanteerde energieprijzen. 

 Prijs (excl. BTW) 

Elektriciteit  Afname Injectie 

0,214 €/kWh 0,050 €/kWh  

Aardgas  0,0373 €/kWh 

Stookolie (<2000l) 0,0443 €/kWh 

Stookolie (>2000l) 0,0422 €/kWh 

Houtpellets (975kg) 0,0500 €/kWh 

 

Aan de hand van deze prijzen kan de jaarlijkse energiekost berekend worden. Voor de berekening 
van de som van de geactualiseerde jaarlijkse verbruikskosten wordt ook hier doorverwezen naar de 
studie kostenoptimum 2015. 

De verwachte energieprijsstijging is ten slotte enkel van toepassing op de 
energieproductiecomponent van de energieprijs, aangezien het deze component is die afhankelijk 
is van de internationale marktprijzen. 

Voor het meest plausibel geachte scenario is er zoals voorgeschreven gekeken naar de geraamde 
prijsontwikkelingstrends zoals bepaald door de Europese Commissie12. Deze prijsevolutie is 
geïnterpoleerd en geëxtrapoleerd overheen de actualisatieperiode en toegepast op de 
energiecomponent van de prijs voor alle energiedragers. Deze toegepast energieprijsevolutie wordt 
getoond in Figuur 10. 

 

Figuur 10: Energieprijsevolutie volgens Europese Commissie voor gezinnen in €/MWh, toegepast 
voor alle energiedragers. 

                                                           
11

 https://www.lampiris.be/nl/brandhout (april 2017) 
12

 European Commission - Directorate-General for Energy in collaboration with Climate Action DG and 
Mobility and Transport DG, EU Energy Trends to 2030 - Update 2013. 

https://www.lampiris.be/nl/brandhout
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3.4.2.6 Primaire energiefactoren 

In lijn met de Europese methodologie voor kostenoptimale berekeningen dienen over de ganse 
evaluatieperiode verwachte gemiddelde primaire energiefactoren te worden gebruikt. De waarden 
werden uit het laatste energiebesluit overgenomen; 2.5 voor elektriciteit van het net, 1.8 voor 
elektriciteit opgewekt met een WKK en 1 voor alle andere energiebronnen. 

3.5 Vervangingskosten 

De totale actuele vervangingskost is gedefinieerd als de som van alle afbraak- en 
herinvesteringskosten geactualiseerd naar het jaar nul op basis van de verwachte kostenstijging en 
marktinterestvoet. In deze studie zal de vervangingskost louter worden toegepast op de omvormer 
van de fotovoltaïsche panelen aangezien deze een verwachte levensduur heeft die veel lager ligt 
dan onze berekeningstermijn van 30 jaar. Voor de exacte inrekening van deze vervangingskost 
wordt verwezen naar de studie kostenoptimum 2015. 

3.6 Subsidies - overheidssteun13 

Deze paragraaf behandelt de belastingvermindering van de Vlaamse overheid. Boetes zijn niet 
meegerekend zodat dit de resultaten niet zou beïnvloeden. 

De Vlaamse korting op de onroerende voorheffing voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2017 is 
deels aangescherpt ten opzichte van 2 jaren geleden. Het financieel voordeel blijft gelijk, maar de 
korting geldt pas vanaf E30 (zie Tabel 2). 

Tabel 2: Korting onroerende voorheffing 2017. 

Korting op onroerende voorheffing E-peil Duur 

50% ≤ E30 5 jaar 

100% ≤ E20 5 jaar 

 

Voor de berekening van de som van de geactualiseerde jaarlijkse subsidies voor n aantal jaren, 
wordt doorverwezen naar de studie kostenoptimum 2015. 

Subsidies zijn enkel ingerekend bij de micro-economische resultaten. 

De vroegere E-peilpremie van de netbeheerder is niet meer van toepassing.  

                                                           
13

 www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-
peil 

http://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil
http://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil
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4 REFERENTIEGEBOUWEN 

4.1 Inleiding 

Met behulp van een k-means clustering analyse zoals beschreven in paragraaf 2.1.1 worden na een 
kleinste-kwadratenmethode 54 referentiegebouwen geselecteerd; 26 ééngezinswoningen en 28 
appartementen. Deze woningen zijn representatief voor het Vlaamse woningenpark. 

4.2 Eengezinswoningen 

4.2.1 Geometrische clustering 

Het optimale aantal clusters k bepaald via de “elleboog-methode”; voor zowel de clustering op 
basis van bruto vloeroppervlakte en compactheid als de daaropvolgende clusteringen op basis van 
oververhittingsindicator en glasoppervlakte zijn dit er steeds vijf. Dit maakt een totaal van 25 
clusters waaruit de referentiegebouwen kunnen worden geselecteerd op basis van deze vier 
geometrische parameters. Naast deze clusters is ook rekening gehouden met de “all-in clustering” 
waarin 30 clusters werden gevormd. Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13 tonen de clusters en de 
daaruit geselecteerde ééngezinswoningen voor bruto vloeroppervlakte en compactheid enerzijds, 
en oververhittingsindicator en glasoppervlakte anderzijds. 

 

 

Figuur 11: Verdeling van 26 referentiewoningen (gele ruitjes) over de vijf clusters bepaald op basis 
van de vloeroppervlakte en compactheid van de ééngezinswoning. 
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Figuur 12: Verdeling van de 26 referentiewoningen (gele ruitjes) in de 4134 ééngezinswoning-EPB-
aangiftes op basis van hun totale glasoppervlakte (m²) en oververhittingsindicator bij aangifte 
(Kh/jaar). De vijf verschillende kleuren stellen de clusters voor bepaald op basis van de bruto 
vloeroppervlakte en compactheid van de ééngezinswoning.  

Om te controleren of een representatieve set (=sample) uit de 4134 EPB-aangiftes (=population) is 

geselecteerd, is een twee-zijdige z-test uitgevoerd. De resultaten worden getoond in Tabel 3. 

Tabel 3: resultaten twee-zijdige z-test van de ééngezinswoningen. 

  

Via de nul hypothese is gecontroleerd of er geen significant verschil is in het gemiddelde van de 

sample en het gemiddelde van de populatie met een betrouwbaarheid van 95% (α=0,05) voor de 

parameters compactheid, bruto vloeroppervlakte, verliesoppervlakte, beschermd volume en 

glasoppervlakte. Om met 95% zekerheid te kunnen zeggen dat de gemiddeldes van deze 

parameters in de sample en populatie dataset niet significant verschillen, dient de z-score kleiner te 

zijn dan 1,96. Zoals in bovenstaande resultaten te zien is dit het geval voor alle parameters behalve 

voor het glasoppervlakte. Dit is echter te wijten aan de selectie van één woning met 183,35m² 

glasoppervlakte. 

population sample population sample population sample population sample population sample

N 4134 26 4134 26 4134 26 4134 26 4143 26

Mean 1,545 1,636 204,2 219,9 435,2 449,1 658,5 727,9 25,4 31,2

Median 1,510 1,620 192,8 194,8 407,8 432,5 620,9 604,7 21,2 22,9

Standard deviation 0,275 0,273 65,0 99,7 144,6 196,1 212,5 354,0 14,2 32,9

Variance 0,0759 0,0745 4226,2 9931,3 20909,8 38464,0 45138,3 125347,5 202,0 1083,4

z-score 1,665 2,0731,680 1,235 0,493

Compactheid Bruto vloeroppervlakte (m²) Verliesoppervlakte (m²) Beschermd volume (m³) Glasoppervlakte (m²)



 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen  bij residentiële gebouwen Pagina | 22  

 

   

  

 

 

Figuur 13: Clustering (rood-donkerblauw-lichtblauw-paars-groen) op basis van het glasoppervlakte 
(x-as) en de oververhittingsindicator (Kh, y-as). Clusters 1-5 komen overeen met de vijf oppervlak-
compactheid clusters van Figuur 11. De verdeling van de 26 geselecteerde referentiewoningen 
wordt aangeduid met gele ruitjes en is op deze manier te zien over alle 25 geometrische clusters (in 
cluster 1 en cluster 4 zijn er twee geselecteerde woningen die elkaar overlappen, waardoor er 
ogenschijnlijk maar 24 punten zijn). 

Bovenstaande grafieken geven reeds een goed beeld over de spreiding van de geselecteerde 
ééngezinswoningen. Figuur 14 - Figuur 18 bevestigen deze selectie voor respectievelijk parameters 
compactheid, bruto vloeroppervlakte, primair energieverbruik (MJ/j), netto energiebehoefte 
(kWh/j) en raampercentage (per bruto vloeroppervlakte) van de ééngezinswoning. Deze figuren 
tonen immers de cumulatieve frequentie van woningen binnen de 4134 EPB-aangiftes voor een 
bepaalde parameter; m.a.w. hoe steiler de curve hoe frequenter woningen met desbetreffende 
waarde voor een bepaalde parameter voorkomen binnen de 4134 aangiftes. Er dient gelet te 
worden dat geselecteerd wordt binnen dit steile stuk van de curve gezien dit hierdoor een 
representatieve weergave zal zijn van het totaal aangegeven nieuwbouwwoningen in de periode 
2015-2016. 
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Figuur 14: cumulatieve frequentiecurve voor de compactheid van de ééngezinswoningen. 

 

 

Figuur 15: cumulatieve frequentiecurve voor bruto vloeroppervlakte (m²) van de 
ééngezinswoningen. 
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Figuur 16: cumulatieve frequentiecurve voor het primair energieverbruik (MJ/j) van de 
ééngezinswoningen bij aangifte. 

 

Figuur 17: cumulatieve frequentiecurve voor de netto energiebehoefte (kWh/j) van de 
ééngezinswoningen bij aangifte. 
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Figuur 18: cumulatieve frequentiecurve voor het raampercentage (per bruto vloeroppervlakte) 
van de ééngezinswoningen. 

Tabel 4 toont de geometrische parameters van deze 26 referentie ééngezinswoningen.
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Tabel 4: geometrische parameters van de 26 geselecteerde referentiewoningen (O = open bebouwing, HO = halfopen bebouwing, G = gesloten 
bebouwing). 

ID bruto 
vloeroppervlakte (m²) 

verliesoppervlakte 
(m²) 

beschermd volume 
(m³) 

compactheid 
(-) 

glasoppervlakte 
(m²) 

raampercentage 
(m²/m² vloer)  

vensteroppervlakte 
(m²) 

vormfactor 
(-) 

inertie type 

1 180,10 325,29 530,26 1,63 17,22 13% 22,52 0,974 zwaar HO 

2 141,93 290,75 431,28 1,48 21,26 21% 30,38 0,949 matig HO 

3 151,94 406,99 439,76 1,08 21,47 17% 26,28 0,687 licht O 

4 185,12 425,61 569,74 1,34 21,45 16% 28,95 0,781 matig O 

5 435,53 875,32 1427,29 1,63 58,74 19% 83,34 0,7 matig O 

6 561,00 965,19 1932,00 2,00 183,35 36% 200,92 0,777 matig O 

7 174,20 462,63 645,34 1,39 27,01 19% 32,37 0,781 zwaar HO 

8 262,61 668,17 957,64 1,43 34,51 16% 42,09 0,703 zwaar O 

9 115,16 221,75 349,29 1,58 9,38 12% 13,36 1,082 matig G 

10 147,14 316,93 480,65 1,52 17,05 17% 25,17 0,936 matig HO 

11 191,05 345,27 602,47 1,74 22,49 13% 25,58 0,999 zwaar G 

12 263,40 546,42 888,30 1,63 39,13 21% 55,97 0,818 matig O 

13 207,33 516,85 786,24 1,52 32,52 23% 46,75 0,797 licht HO 

14 240,62 439,44 708,00 1,61 23,33 13% 31,97 0,874 zwaar HO 

15 247,01 478,71 789,48 1,65 23,79 12% 30,82 0,863 matig HO 

16 348,22 715,39 1101,8 1,54 32,11 13% 45,76 0,721 zwaar O 

17 205,00 301,01 606,84 2,02 16,83 13% 26,76 1,152 zwaar G 

18 198,64 499,27 597,37 1,20 37,89 20% 39,16 0,687 zwaar O 

19 166,84 344,44 482,08 1,40 15,11 14% 22,74 0,863 zwaar HO 

20 270,90 506,89 888,26 1,75 35,35 17% 47,32 0,882 matig O 

21 111,68 195,37 351,78 1,80 17,22 22% 24,60 1,233 zwaar G 

22 162,00 237,24 540,00 2,28 14,17 13% 21,29 1,352 matig G 

23 229,88 499,83 970,94 1,94 33,44 21% 47,78 0,949 zwaar HO 

24 154,93 255,16 499,41 1,96 12,61 12% 18,44 1,302 matig G 

25 143,90 236,14 456,13 1,93 12,07 11% 15,61 1,186 zwaar G 

26 222,00 601,62 892,00 1,48 30,46 20% 43,54 0,745 licht O 
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4.3 Appartementen 

Analoog aan de ééngezinswoningen zijn 5x5 geometrische clusters gevormd op basis van de bruto-
vloeroppervlakte van het appartement, de volume/schiloppervlakteverhouding, de 
oververhittingsindicator en de glasoppervlakte. Hiernaast is ook nog een “all-in clustering” 
uitgevoerd waarin 31 clusters werden gevormd. Ook hiermee is rekening gehouden in de selectie 
van de appartementen. Omwille van het toepassen van collectieve systemen in de 
maatregelpakketten, dat wijzigingen vraagt aan alle appartementen in de appartementsblok, is 
geopteerd om de diverse appartementen zo veel mogelijk te selecteren binnen dezelfde blok. Als 
bijkomend voordeel kunnen we ons ook richten op een goede spreiding tussen kleine en grote 
appartementsblokken; uiteindelijk zijn er negen verschillende appartementsblokken geselecteerd. 

De verdeling van de compactheid van deze blokken in functie van de K-peilvolumes (m³) wordt 
getoond in Figuur 19. Tabel 5 toont de beschermd volumes, schiloppervlaktes en compactheden 
van de negen geselecteerde appartementsblokken inclusief het aantal geselecteerde 
appartementen uit deze blokken ter analyse. 

 

Figuur 19: Verdeling van de compactheid van de negen geselecteerde appartementsblokken in 
functie van het K-peilvolume (m³). 
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Tabel 5: geometrische eigenschappen van de negen geselecteerde appartementsblokken inclusief 
het aantal appartementen per blok, én het aantal geselecteerde appartementen ter analyse per 
blok. 

IDnr. 
Beschermd 
volume (m³) 

Schiloppervlakte 
(m²) 

Compactheid 
(-) 

# apptn 
in blok 

# apptn 
geselecteerd nrs. apptn 

1 1193 612 1,95 2 2 1,2 

2 832 524 1,59 2 2 3,4 

3 976 413 2,36 3 3 5,6,7 

4 1096 547 2,00 4 2 8,9 

5 1618 878 1,84 5 4 10,11,12,13 

6 1348 546 2,47 7 2 14,15 

7 3172 1410 2,25 8 3 16,17,18 

8 2688 1128 2,38 9 5 19,20,21,22,23 

9 7938 2746 2,89 24 5 24,25,26,27,28 

 

Figuur 20 toont de geselecteerde appartementen verdeeld over de vijf clusters, gevormd op basis 
van de bruto vloeroppervlakte en de volume/schiloppervlakte verhouding van het appartement. 
Hier in is duidelijk te zien dat zowel grote als kleine appartementen gekozen zijn die zowel zeer 
“compact” als minder compact zijn. De selectie omvat zowel gemiddelde appartementen, als twee 
studio’s als grote dakappartementen met veel glasoppervlakte. 

 

Figuur 20: 28 geselecteerde referentie appartementen en studio’s verdeeld over vijf clusters, 
gevormd op basis van de bruto vloeroppervlakte en de volume/schiloppervlakte verhouding van 
het appartement. 

Figuur 21 toont de verdeling van de geselecteerde appartementen op basis van hun 
glasoppervlaktes. Ook hier is een duidelijke verdeling van appartementen met kleine of grote 
glasoppervlaktes. 
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Figuur 21: verdeling van de 28 geselecteerde appartementen op basis van hun glasoppervlaktes. 

Om te controleren of een representatieve set (=sample) uit de 1244 EPB-aangiftes (=population) is 
geselecteerd, is een twee-zijdige z-test uitgevoerd. De resultaten worden getoond in Tabel 6. 

Tabel 6: resultaten twee-zijdige z-test van de appartementen. 

 

Via de nulhypothese is gecontroleerd of er geen significant verschil is in het gemiddelde van de 
sample en het gemiddelde van de populatie met een betrouwbaarheid van 95% (α=0,05) voor de 
parameters compactheid, bruto vloeroppervlakte, verliesoppervlakte en beschermd volume. Om 
met 95% zekerheid te kunnen zeggen dat de gemiddeldes van deze parameters in de sample en 
populatie dataset niet significant verschillen, dient de z-score kleiner te zijn dan 1,96. Zoals in 
bovenstaande resultaten te zien is dit het geval voor alle parameters. 

Figuur 22 - Figuur 26 tonen bovendien dat er ook rekening gehouden is met de clustering op basis 
van de “all-in clustering”. Figuur 22 toont immers de spreiding van het primair energieverbruik voor 
de geselecteerde appartementen t.o.v. de totale populatie via een cumulatieve frequentie curve. 

population sample population sample population sample population sample

N 1244 26 1244 26 1244 26 1244 26

Mean 2,347 2,548 98,5 101,0 158,6 153,5 309,6 321,5

Median 1,925 1,972 97,3 96,2 155,1 142,9 298,0 286,8

Standard deviation 1,192 1,208 27,8 37,9 76,5 90,7 96,8 129,0

Variance 1,4206 1,4583 771,3 1438,9 5846,8 8220,1 9371,2 16634,2

z-score 0,891 0,467 -0,353 0,648

Verliesoppervlakte/ beschermd volume Bruto vloeroppervlakte (m²) Verliesoppervlakte (m²) Beschermd volume (m³)
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Figuur 22: cumulatieve frequentiecurve voor de verhouding beschermd 
volume/verliesoppervlakte van de individuele appartementen. 

 

Figuur 23: cumulatieve frequentiecurve voor de bruto vloeroppervlakte (m²) van de individuele 
appartementen. 
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Figuur 24: cumulatieve frequentiecurve voor het primair energieverbruik (MJ/j) van de 
individuele appartementen bij aangifte. 

 

Figuur 25: cumulatieve frequentiecurve voor de netto energiebehoefte voor verwarming (kWh/j) 
van de individuele appartementen bij aangifte. 
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Figuur 26: cumulatieve frequentiecurve voor het raampercentage (per bruto vloeroppervlakte) 
van de individuele appartementen. 

Tabel 7 toont de geometrische parameters van deze 28 geselecteerde referentie-appartementen 
en studio’s.
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Tabel 7: geometrische parameters van de 28 geselecteerde referentie appartementen en studio’s. 

ID 
bruto 
vloeroppervlakte (m²) 

verliesoppervlakte 
(m²) 

beschermd 
volume (m³) 

verliesoppervlakte/ 
beschermd volume 

raampercentage 
(m² / m² vloer) 

vensteroppervlakte 
(m²) 

vormfactor 
(-) inertie 

1 154,72 244,61 531,22 2,17 12% 18,75 1,297 zwaar 

2 196,09 266,5 507,44 1,90 11% 21,65 1,154 zwaar 

3 112,89 250,33 360,97 1,44 14% 15,84 0,979 matig 

4 120,43 202,24 384,87 1,90 12% 14,18 1,265 matig 

5 103,29 149,92 299,54 2,00 13% 13,54 1,444 zwaar 

6 96,15 46,3 278,84 6,02 16% 15,71 4,458 zwaar 

7 96,15 186,85 307,68 1,65 14% 13,64 1,18 zwaar 

8 81,7 84,12 236,93 2,82 26% 21,56 2,201 half zwaar 

9 65,54 139,18 208,82 1,50 49% 32,26 1,223 half zwaar 

10 98,09 193,17 310,23 1,61 19% 19,00 1,147 zwaar 

11 80,12 82,48 253,02 3,07 16% 12,99 2,346 zwaar 

12 70,79 97,52 216,59 2,22 16% 11,21 1,788 zwaar 

13 111,66 273,23 448,86 1,64 24% 26,71 1,038 zwaar 

14 36,73 60,79 118,27 1,95 14% 5,15 1,917 half zwaar 

15 40,45 38,73 124,59 3,22 22% 8,86 3,115 zwaar 

16 109,38 202,15 364,23 1,80 21% 23,14 1,22 zwaar 

17 96,19 70,25 288,58 4,11 15% 14,85 3,006 zwaar 

18 165,36 299,76 555,6 1,85 22% 36,53 1,09 zwaar 

19 95,91 165,4 281,96 1,70 24% 23,02 1,257 zwaar 

20 85,38 39,86 239,93 6,02 23% 19,67 4,685 zwaar 

21 78,88 99,47 232,6 2,34 22% 17,32 1,836 zwaar 

22 47,94 57,33 159,45 2,78 26% 12,26 2,48 zwaar 

23 87,39 204,01 384,28 1,88 29% 25,12 1,253 zwaar 

24 84,97 134,2 260,86 1,94 28% 24,08 1,471 zwaar 

25 100,01 65,75 285,03 4,34 24% 24,08 3,185 zwaar 

26 100,01 92,06 285,03 3,10 24% 24,01 2,275 zwaar 

27 118,41 146,62 391,94 2,67 27% 32,15 1,766 zwaar 

28 192,3 405,48 684,59 1,69 34% 65,44 0,926 zwaar 
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Figuur 27 toont tenslotte de verdeling van de verschillende bouwvormen van de 

ééngezinswoningen (26) en het aantal appartementen (28) binnen de uiteindelijk 54 geselecteerde 

wooneenheden die de huidige woningbouwmarkt goed vertegenwoordigd. De verhouding 

appartementen versus ééngezinswoningen ligt de laatste jaren rond de helft en stijgt nog lichtjes. 

Het percentage vrijstaande woningen vertoont daarentegen een dalende trend. 

 

Figuur 27: verdeling type ééngezinswoningen en appartementen-studio’s in de 54 geselecteerde 
wooneenheden. Deze omvat 18% vrijstaande woningen, 17% halfopen woningen, 13% gesloten 
bebouwingen en 52% appartementen/studio’s.  
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5 MAATREGEL(EN)PAKKETTEN 

5.1 Inleiding 

Kostenefficiënte maatregelpakketten om E30 te bekomen werden geëxtraheerd uit de voorgaande 
kostenoptimumstudie anno 2015, welke de basis vormen voor de basispakketten. Wanneer met 
deze basispakketten E30 niet wordt bekomen, wordt verder onderzocht welke maatregelen dan 
wel nodig zijn. Hiertoe worden de basismaatregelenpakketten aangepast zodat E30 wordt behaald, 
waarbij dit voor elke woning op een voor die woning kostenefficiënte manier gebeurt.  

Alle maatregelen en kostprijzen zijn overgenomen uit de kostenoptimumstudie 2015 en waar nodig 
de kostprijzen aangepast. Enkele nieuwe maatregelen zijn toegevoegd aan de mogelijkheden en de 
kostprijs ervan bepaald. De aanpassingen in maatregelen en kostprijzen worden in de volgende 
paragraaf besproken. 

5.2 Maatregelen en kostprijzen 

5.2.1 Feedback stakeholders 

Zowel de maatregelen als bijhorende kostprijzen zijn nagekeken door de stakeholders van deze 
studie. Opmerkingen en feedback van hen zijn in acht genomen en wanneer relevant geacht 
aanvaard. 

5.2.1.1 Verwarming 

 Zowel de kostprijzen van de lage temperatuur radiatoren als de vloerverwarming zijn 
lichtjes verlaagd ten opzichte van de voorgaande studie. De nieuwe prijzen worden 
getoond in Figuur 28 en zijn inclusief distributie, pomp en regelsysteem van de afgifte.  
 

 

Figuur 28: kostprijzen afgiftesystemen (€/m²) in functie van het afgiftevermogen (kW). 

 De COP van de lucht-lucht warmtepompen is verhoogd van 3,3 naar 4. De kostprijzen zijn 
daarom ook verhoogd (enkel de kwalitatieve WP’en zijn weerhouden). Deze worden 
getoond in Tabel 8. 
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Tabel 8: Kostprijzen LL-WP (inclusief distributie en regeling). 

Vermogen (kW) 3 5 7 9 10 11 15 20 

LL-WP € 5.950 € 6.250 € 6.550 € 6.850 € 7.000 € 7.350 € 8.750 € 10.500 

 

 De kostprijs van een warmtepompboiler is verlaagd van €3000 naar €2750. 

 Het vermogensaandeel van een warmtepomp zal voor hybride toepassingen in grote 
appartementsblokken worden verhoogd naar ongeveer 40% tot 50% i.p.v. 20%. De 
dekkingsgraad ƞ van de warmtepomp zal worden bepaald in functie van het aandeel van de 
warmtepomp in het maximale stookvermogen (β) volgens onderstaande formule: 

ƞ = min{1, 𝛽 0.3⁄ } ∗ 0.88 +
max{0, 𝛽 − 0.3}

0.7
∗ 0.12 

Deze is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn ISSO73, “de code van goede praktijk voor 
warmtepompen” en de aangereikte info van het ODE-Warmtepomp Platform. Voor kleine 
appartementsblokken (2 tot 4 appartementen) zal de volledige warmtevraag echter gedekt 
worden door de warmtepomp. Onderstaande Figuur 29 toont het dekkingsaandeel van de 
warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in functie van het aandeel van de warmtepomp 
in het maximale stookvermogen waarbij curve A geldt voor een 
piekvermogenaanvulregeling en curve B voor een schakelregeling. 

 

Figuur 29: Dekkingsaandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit in functie van het 
aandeel van de warmtepomp in het maximale stookvermogen (A = aanvulregeling; B = 
schakelregeling, bron: ODE-WPP). 

 De boorlengte en dus kostprijs van een boring wordt aangepast naar een boorlengte i.f.v. 
de energiebijdrage van de warmtepomp. Deze niet-lineaire verhouding is geëxtraheerd uit 
de resultaten van de Smart-Geothermtool (www.smartgeotherm.be), dewelke is gebaseerd 
op de ISSO73 richtlijn en simulaties in EED (Earth Energy Designer), en meer specifiek op 
onderstaande grafiek (zie Figuur 30). Deze toont het specifiek piekvermogen per lm boorgat 
in functie van de equivalente vollasturen. Er zal uitgegaan worden van een “gemiddelde” 
regeneratiegraad van 50%. 
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Figuur 30: Specifiek piekvermogen per lm boorgat in functie van de equivalente vollasturen 
(bron: ISSO73). 

5.2.1.2 Ventilatie 

De ventilatiemaatregelen zijn uitgebreid tot de set in onderstaande Tabel 9. De kostprijzen van de 
oorspronkelijk systemen zijn in het algemeen lichtjes verlaagd, wat ook is nagetrokken bij een 
installateur. De kostprijzen van deze systemen zijn analoog aan voorgaande studie opgebouwd uit 
een vaste kost en variabele kost i.f.v. de grootte van de wooneenheid. 

Tabel 9: Beschouwde ventilatiesystemen met bijhorende parameters. 

EENGEZINSWONING – APPARTEMENT 

Ventilatiesystemen freduc verwarming freduc koeling 
rpreheat 

verwarming 
rpreheat 

koeling 
m-factor 

Systeem C1 0,87 0,87 1 1 1,4 

Systeem C2 0,81 0,81 1 1 1,22 

Systeem C3 0,71 1 1 1 1,22 

Systeem C4 0,71 1 1 1 1,02 

Systeem C5 0,43 1 1 1 1,22 

Systeem C6 0,43 1 1 1 1,08 

Systeem Dwtw1 1 1 0,4 1 1,24 

Systeem Dwtw2 1 1 0,32 1 1,24 

Systeem Dwtw3 1 1 0,24 1 1,24 

Systeem Dwtw4 1 1 0,24 1 1,02 

Systeem Dwtw5 1 1 0,18 1 1,24 

Systeem Dwtw6 1 1 0,18 1 1,02 

Systeem D5 0,38 1 1 1 1,02 

 

5.2.2 Extra maatregelen 

Voorts zijn volgende maatregelen/berekeningswijzen toegevoegd: 
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 Inbraakwerende roosters voor wanneer de normale kipstand van opengaande ramen niet 
volstaat om het zomercomfort te garanderen. Er is gerekend met een vaste kost van €100 
en een variabele kost van €150/m² rooster. 

 Lucht-water- en bodem-water-gasabsorptiewarmtepompen. Deze worden louter toegepast 
als collectief bivalent systeem in appartementsblokken. De kostprijzen worden getoond in 
Tabel 10. 

Tabel 10: kostprijzen LW- en BW- gasabsorptiewarmtepompen (excl. distributie en 
afgifte). 

Vermogen (kW) 18 35 35 

gasabsorptieWP LW-WP € 8.280 € 15.700 / 

gasabsorptieWP BW-WP / / € 14.100 

 

 De kostprijzen voor collectieve systemen per appartement wordt berekend in functie van 
het aantal appartementen in de appartementsblok. Figuur 31 toont de prijzen voor de 
verschillende collectieve systemen voor een netto energiebehoefte van 4000kWh en een 
thermisch vermogen van 5kW per appartement. Deze grafiek toont een duidelijke daling 
van de kostprijs per appartement naargelang meer appartementen in de blok aanwezig zijn. 

 

Figuur 31: Kostprijs per appartement voor collectieve systemen, zijnde BW-WP, gasabsorptie LW-
WP en gasabsorptie BW-WP in functie van het aantal appartementen in de blok. 

5.2.3 Indexering kostprijzen opake en transparante constructies 

Gezien deze feedback hoofdzakelijk van toepassing was op de installatiemaatregelen zijn de 
kostprijzen van zowel de opake als transparante constructies louter aangepast op basis van de 
ABEX-index14. Deze index volgt de prijsevolutie van het bouwen van woningen. Deze omvat zowel 
de handenarbeid nodig als de materiaalkost. Op basis van de ABEX-index van november 2016 zal 
een minieme prijsstijging van 1,2% worden doorgerekend. 

                                                           
14

 www.abex.be/nl/indexen-tijdschriften/index-abex 

http://www.abex.be/nl/indexen-tijdschriften/index-abex


 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen  bij residentiële gebouwen Pagina | 39  

 

Gezien de recente ontwikkelingen op de polyurethaanmarkt zal voor de materiaalprijs van PUR een 
prijsstijging van 10% worden doorgevoerd. Naast deze prijsstijging zal via een sensitiviteitsanalyse 
ook de invloed van een 30% PUR-prijsstijging worden nagekeken (zie paragraaf 2.6.3). 

Voor een overzicht van de overige maatregelen waaraan niet gesleuteld is, wordt verwezen naar de 
studie kostenoptimum 2015. 

5.3 Basismaatregelenpakketten 

5.3.1 Selectie 

Uit de vorige studie naar het kostenoptimum worden 10 kostenoptimale en kostenefficiënte 
maatregelenpakketten afgeleid. Pakketten die als kostenefficiënt werden gedefinieerd in de studie 
van 2015, zijn pakketten met dezelfde (of lagere) kost als de toenmalige eis van E60. 

Op basis van deze 10 basismaatregelenpakketten wordt voor de nieuwe geometrieën 
gecontroleerd of het geplande aanscherpingspad tot E30 haalbaar blijft. Daarom wordt gezocht 
naar kostenefficiënte pakketten die in de vorige studie E30 of beter haalden. 

Zoals te zien op Figuur 32 (architecturale woning) is het aantal maatregelenpakketten die 
kostenefficient zijn en E30 halen, en bovendien op het paretofront liggen, eerder beperkt. 

 

Figuur 32: resultatenwolk voor de architecturale woning uit de kostenoptimumstudie anno 2015. 

Om toch iets van variatie aan te brengen in de geselecteerde pakketten, worden ook een aantal 
pakketten geselecteerd met een iets hogere kostprijs. Ook pakketten die net boven het paretofront 
liggen worden beschouwd. Daarom wordt in het overzicht van de geselecteerde pakketten (zie 
Tabel 11) de meerkost t.o.v. E60 ook aangegeven. 

Deze pakketten verschillen onderling weinig en zijn nagenoeg allemaal met een 
gascondensatieketel, combitoestel voor SWW en een goed presterend ventilatiesysteem. De 
bouwknopen worden ingerekend volgens methode B met een beperkt aantal niet EPB-aanvaarde 
bouwknopen. Bijna altijd is de luchtdichtheid 3m³/hm² en is er een douchewarmteterugwinner 
geïnstalleerd. Zonnewering of actieve koeling komen nergens voor, tenzij bij de LL-warmtepompen 
waarbij de keuze van het systeem actieve koeling impliceert. 

Er zijn wel variaties in het type ventilatiesysteem, het percentage opengaande ramen (28%-70%), in 
isolatiedikte (Ugem tussen 0.13 en 0.24 W/m²K) en in raamprofiel en beglazing. Deze variatie komt 



 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen  bij residentiële gebouwen Pagina | 40  

 

in de geselecteerde basispakketten tot uiting. De Umax waarde voor vensters is in tussentijd wel 
aangepast naar 1.5W/m²K, deze waarde wordt dan ook als maximale waarde aangehouden.  

Specifiek bij de architecturale woning komen een aantal pakketten tevoorschijn met een lucht-
luchtwarmtepomp en bij de rijwoning met een direct elektrische verwarming. Dit wordt mee 
opgenomen in de basispakketten. Verder zijn er tussen de verschillende types woningen (rijwoning, 
halfopen, pastorij, architecturaal) geen grote verschillen.  

Het valt op dat nagenoeg alle pakketten in het kostenefficiënt gebied links van het optimum PV 
bevatten. PV-panelen kunnen echter niet overal geplaatst worden aangezien ze nood hebben aan 
een oppervlak met een goede oriëntatie en zonder beschaduwing. Daarom worden ook 
kostenefficiënte maatregelpakketten geselecteerd uit het paretofront van de sensitiviteitsstudie 
(2015) waarbij PV was geweerd als optie. 

Bij de appartementen zijn er wel een aantal accentverschuivingen t.o.v. de ééngezinswoningen, 
hiervoor wordt dan ook een aparte set van tien maatregelenpakketten gekozen. 

5.3.2 Overzicht geselecteerde basismaatregelenpakketten eengezinswoningen 

Tabel 11 en Tabel 12 tonen de samenstelling van de 10 basismaatregelenpakketten voor de 
ééngezinswoningen geselecteerd uit het kostenefficiënte gebied van de voorgaande 
kostenoptimumstudie. De pakketten in Tabel 11 beschikken over PV-panelen, deze in Tabel 12 zijn 
zonder PV. 

Tabel 11: samenstelling van zes basismaatregelpakketten met PV toegepast op de referentie 
ééngezinswoningen. 

 

1 2 3 4 5 6

bouwknopen (-)

v50 (m³/hm²)

Ugevel/dak/vloer (W/m²K) 0,2/0,2/0,2 0,2/0,2/0,24 0,24/0,24/0,24 0,2/0,2/0,24 0,2/0,2/0,24 0,16/0,1/0,13

Uvenster(W/m²K) 1,15 1,4 1,5 1,4 1,5 1

g-waarde vensters (-) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

zonwering zuid(-)

zonnepanelen (Wpiek) 5000 3750 3750 5000 2500 5000

ventilatiesysteem Systeem C3 systeem C3 Systeem C3 Systeem C3 Systeem C3 Systeem Dwtw4

% opengaande ramen 70 28 53 28 45 65

verwarmingssysteem
Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad

Elektr. weerstand

sww-productie

douche-WTW Ja Ja Ja Ja Nee ja

koeling

E-peil 20 21 30 24 29 5

K-peil 27 29 33 31 35 20

TAK tov E60 0,3% 0,2% -0,6% 0,2% 0,1% 2,5%

type woning pastorij architecturaal pastorij architecturaal halfopen2 rijwoning

Prestaties studie 2015

Optie B+ aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

3

geen zonwering

Nee

geiser (combi)

Maatregelenpakketten ééngezinswoningen met PV.
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Tabel 12: samenstelling van vier basismaatregelpakketten zonder PV toegepast op de referentie 
ééngezinswoningen. 

 

Figuur 33 en Figuur 34 tonen respectievelijk de ligging van de geselecteerde pakketten mét PV en 
zonder PV op het paretofront van de verschillende types woningen. 

 

Figuur 33: ligging van de geselecteerde pakketten mét PV op het paretofront van de verschillende 
types woningen. 

7 8 9 10

bouwknopen (-)

v50 (m³/hm²) 3 3 1 1

Ugevel/dak/vloer (W/m²K) 0,2/0,2/0,2 0,2/0,2/0,2 0,16/0,13/0,16 0,16/0,13/0,2

Uvenster(W/m²K) 1,4 1,4 1 1

g-waarde vensters (-) 0,5 0,5 0,5 0,5

zonwering zuid(-)

zonnepanelen (Wpiek)

ventilatiesysteem Systeem Dwtw4 systeem C3 Systeem Dwtw4 Systeem Dwtw4

% opengaande ramen 28 28 65 45

verwarmingssysteem
WP lucht-lucht

 VRV

WP lucht-lucht

 VRV

Gascondensketel 

HTrad

Compactmodule

sww-productie geiser (combi) geiser (combi) geiser (combi) warmtepomp

douche-WTW ja ja ja ja

koeling ja ja Nee Nee

E-peil 28 30 30 26

K-peil 30 31 23 24

TAK tov E60 2,3% 1,4% 2,3% 2,1%

type woning architecturaal architecturaal half open1 half open2

Optie B+ aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

geen zonwering

0

Prestaties studie 2015

Maatregelenpakketten ééngezinswoningen zonder PV.
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Figuur 34: ligging van de geselecteerde pakketten zonder PV op het paretofront van de 
verschillende types woningen. 

5.3.3 Overzicht geselecteerde basismaatregelenpakketten appartementen 

De onderstaande tabellen tonen de samenstelling van de 10 basismaatregelenpakketten voor de 
referentie appartementen en studio’s geselecteerd uit het kostenefficiënte gebied van de 
voorgaande kostenoptimumstudie. Dit zijn drie pakketten beschikken over fotovoltaïsche panelen, 
vier zonder PV-panelen en drie waarvan de woningen via een collectief systeem worden verwarmd. 
De pakketten in Tabel 13 beschikken over PV-panelen, deze in Tabel 14 zijn zonder PV en de 
pakketten in Tabel 15 zijn de appartementen die collectief worden verwarmd. 

Tabel 13: samenstelling van drie basismaatregelpakketten met PV toegepast op de referentie 
appartementen. 

 

1 2 3

bouwknopen (-)

v50 (m³/hm²)

Ugevel/dak/vloer(W/m²K) 0,16/0,13/0,1 0,24/0,24/0,24 0,1/0,1/0,1

Uvenster(W/m²K) 1,00 1,50 1,00

g-waarde vensters (-) 0,50 0,50 0,50

zonwering zuid   (-)

zonnepanelen (Wpiek) 3393 3393 2600

Ventilatiesysteem Systeem Dwtw4 Systeem Dwtw5 Systeem C2

% opengaande ramen 55% 35% 62%

verwarmingssysteem

SWW-productie geiser (combi) geiser (combi) boilerelektr

doucheWTW Ja Neen Ja

koeling

E-peil (-) -13 18 -24

K-peil (-) 21 33 23

app gemiddeld gemiddeld studio

TAK tov E60 -0,8% -0,4% -3,9%

Nee

Maatregelenpakketten appartementen met PV

Prestaties studie 2015.

Optie B+ aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

3,00

geen zonwering

Elektrische weerstand
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Tabel 14: samenstelling van vier basismaatregelpakketten zonder PV toegepast op de referentie 
appartementen. 

 

Tabel 15: samenstelling van drie basismaatregelpakketten met collectieve verwarming toegepast 
op de referentie appartementen. 

 

In de onderstaande figuren wordt de ligging van de verschillende geselecteerde 
basismaatregelenpakketten op de paretofronten uit de voorgaande kostenoptimumstudie 
nogmaals gesitueerd. Gezien het afgevlakte front liggen deze pakketten binnen het kostenefficiënte 
gebied. Figuur 35 toont dit voor de maatregelenpakketten met PV, Figuur 36 voor de pakketten 
zonder PV en Figuur 37 voor de pakketten met een collectief verwarmingssysteem. 

4 5 6 7

bouwknopen (-)

v50 (m³/hm²) 3,00 3,00 3,00 3,00

Ugevel/dak/vloer(W/m²K) 0,13/0,13/0,1 0,24/0,24/0,24 0,16/0,16/0,16 0,2/0,16/0,16

Uvenster(W/m²K) 1,00 1,50 1,50 1,50

g-waarde vensters (-) 0,50 0,50 0,60 0,60

zonwering zuid   (-)

zonnepanelen (Wpiek)

Ventilatiesysteem Systeem Dwtw4 systeem Dwtw3 Systeem Dwtw5 Systeem C3

% opengaande ramen 65% 0% 57% 57%

verwarmingssysteem
Elektr weerstand Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad

Gascondensketel 

HTrad
SWW-productie

doucheWTW

koeling

E-peil (-) 25 33 28 31

K-peil (-) 20 33 26 28

app gemiddeld gemiddeld app zij boven app zij boven

TAK tov E60 -0,05% 0,54% -0,13% -0,6%

geiser (combi)

Ja

Nee

Prestaties studie 2015.

Optie B+ aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen

geen zonwering

0

Maatregelenpakketten appartementen zonder PV

8 9 10

bouwknopen (-)

v50 (m³/hm²) 3,00 3,00 3

Ugevel/dak/vloer(W/m²K) 0,2/0,16/0,1 0,24/0,2/0,16 0,2/0,16/0,1

Uvenster(W/m²K) 1,00 1,50 1

g-waarde vensters (-) 0,50 0,60 0,5

zonwering zuid   (-)

zonnepanelen (Wpiek) 3393 3393 0

Ventilatiesysteem Systeem Dwtw3 Systeem C3 Systeem C2

% opengaande ramen 35% 35% 35%

verwarmingssysteem

SWW-productie

doucheWTW

koeling

E-peil (-) -17 -6 38

K-peil (-) 23 30 24

app gemiddeld gemiddeld gemiddeld

TAK tov E60 1,03% 0,12%

Ja

Nee

centrale boiler

Gascondensketel 

Prestaties studie 2015.

geen zonwering

Maatregelenpakketten appartementen

 collectieve verwarming.

Optie B+ aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen
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Figuur 35: ligging van de geselecteerde pakketten met PV op het paretofront van de verschillende 
types appartementen. 

 

Figuur 36: ligging van de geselecteerde pakketten zonder PV op het paretofront van de 
verschillende types appartementen. 
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Figuur 37: ligging van de geselecteerde pakketten met collectieve verwarming op het paretofront. 

5.3.4 Toelichting bij de geselecteerde maatregelenpakketten en invoer in de EPB-
software versie 8.0.4 

De eigenschappen en prestaties van de installaties worden grotendeels overgenomen uit de vorige 
studie. De belangrijkste aanpassing gebeurt met betrekking tot de toestellen voor SWW. Hiervoor 
wordt in de huidige rekenmethodiek gerekend met het rendement volgens Ecodesign, terwijl dit in 
de vorige studie met vaste waarden was (45% en 50%). 

Zoals reeds vermeld, worden de U-waarden indien nodig aangepast zodat steeds voldaan is aan de 
Umax-eis. Voor de ventilatiesystemen wordt uitgegaan van een by-pass of een intelligente 
zomercomfortsturing zodat de reductiefactor voor de koelberekening gelijk is aan 1. 

Hieronder een kort overzicht van de installaties die voorkomen in de geselecteerde 
basismaatregelenpakketten. 

 Gascondensatieketel met HT radiatoren, 30%-deellastrendement 109%, 
retourtemperatuur 60°C, decentrale regeling kamertemperatuur, glijdende 
watertemperatuur. 

 WP lucht-lucht, SPF 4 

 Compactmodule met elektrische warmtepomp op de ventilatielucht, SPF 3 

 Geiser (combi) met energie-efficiëntie 80% 

 Douche-WTW, aan mengkraan met rendement warmtewisselaar 69% 

 Combilus, gascondensatieketel met 30% deellastrendement 109%, wbo 85% voor 
collectieve opwekker SWW individuele meting verwarmingskosten, lokale debietssturing 
ter hoogte van elk onderstation, temperatuur van de combilus 50°C/30°C, 5cm isolatie 
nergens onderbroken, centrale regeling kamertemperatuur 

 Ventilatiesysteem DWTW3, reductiefactor verwarming 0.24, m=1.24 

 Ventilatiesysteem DWTW4, reductiefactor verwarming 0.24, m=1.02 

 Ventilatiesysteem D5, reductiefactor verwarming 0.38, m=1.02 

 Ventilatiesysteem C2, reductiefactor verwarming 0.81, m=1.22 

 Ventilatiesysteem C3, reductiefactor verwarming 0.43, m=1.22 
 

Aangezien geen plannen van de referentiewoningen ter beschikking zijn en de EPB bestanden niet 
altijd even gedetailleerd/overzichtelijk zijn ingevuld door de verslaggevers, worden een aantal 
aannames gemaakt. 
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Qua bouwknopen wordt steeds uitgegaan van volgende niet EPB-aanvaarde bouwknopen: 
funderingsaansluiting met schuifraam en deurdorpels, lateien met lengte >2m, aansluiting van 
garagepoort met gevel. Indien deze bouwknopen door de verslaggever zijn ingevoerd, wordt dit 
behouden. Anders wordt een inschatting gemaakt van de lengte van deze bouwknopen. Tenzij 
duidelijk blijkt uit de epb-file welke vensters schuiframen zijn, wordt uitgegaan van minstens 1 
groot schuifraam. 

Wat betreft de nachtelijke ventilatie, worden schuiframen niet meegeteld als opengaande ramen, 
de opengaande oppervlakte van elk raam is beperkt tot de glasoppervlakte en appartementen op 
het gelijkvloers hebben geen inbraakveilige ramen. In bepaalde appartementen kan het 
vooropgestelde percentage aan opengaande ramen uit de basispakketten dan ook niet gerealiseerd 
worden. 

Er wordt rekening gehouden met de beschikbare dakoppervlakte die geschikt is voor PV-panelen. 
Voor de ééngezinswoningen vormt dit meestal geen restrictie, maar voor de appartementen vaker 
wel. 
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6 RESULTATEN ÉÉNGEZINSWONINGEN 

6.1 Berekening van energieprestatie 

Voor de 26 referentiewoningen wordt de energieprestatie berekend bij toepassing van de 10 
basismaatregelenpakketten (paragraaf 5.3.2). 

Figuur 38 toont het E-peil van de 26 woningen per maatregelenpakket. 
 

 
Figuur 38: E-peil referentiewoningen in functie van de tien basismaatregelenpakketten. 

Op deze figuur is de impact van PV op het E-peil duidelijk. De maatregelenpakketten met PV zorgen 
voor meer spreiding op het E-peil, afhankelijk van hoe de hoeveelheid PV zich verhoudt tot de 
grootte en het energieverbruik van de woning (of tot de noemer van het E-peil). Het slechtst 
scorende pakket met PV, is het pakket met de kleinste hoeveelheid PV, nl. pakket 5 met 2500 Wp. 

De pakketten die globaal het slechtst scoren zijn de pakketten 7 en 8, zonder PV en met een lucht-
lucht warmtepomp. Het E-peil ligt hier gemiddeld 2 à 3 E-punten lager dan voor het pakket zonder 
PV en met een gascondensatieketel. Het primair energieverbruik voor verwarming is meestal van 
dezelfde grootteorde, maar aangezien bij de lucht-lucht warmtepomp actieve koeling wordt 
verondersteld, komt er bij deze pakketten een hoger primair energieverbruik voor koeling bij. 

Uit Figuur 39, met de resultaten gegroepeerd per woning, blijkt dat 10 van de 26 woningen voor 
alle maatregelenpakketten E30 halen. Alle woningen halen voor minstens één maatregelenpakket 
E30. 

De 2 woningen die duidelijk het slechtst scoren zijn woning 6 en woning 9. Woning 6 is een heel 
grote woning van 1932m³ met 33% glasoppervlakte. Bij woning 9 ligt de verklaring in de beperkte 
plaats voor PV, nl. maximaal 1500Wp. 
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Figuur 39: E-peil tien basismaatregelenpakketten voor de referentiewoningen. 

6.2 Parameters die energieprestatie bepalen 

Voor de 26 bestudeerde referentiewoningen blijken het raampercentage en in mindere mate het 
beschermd volume de belangrijkste parameters te zijn die de energieprestatie bepalen. 

Op Figuur 40 wordt het gemiddeld E-peil van de pakketten zonder PV, uitgezet tov het 
raampercentage van de woning. Het raampercentage wordt hier berekend als de verhouding 
vensteroppervlakte/vloeroppervlakte. 

 

Figuur 40: gemiddeld E-peil van de basismaatregelenpakketten zonder PV ifv het raampercentage 
van de referentiewoningen 

Eéngezinswoningen met een raampercentage kleiner dan circa 15%, halen een gemiddeld E-peil 
kleiner dan of gelijk aan E30. 

Van de woningen met een groter raampercentage, hebben de woningen met een BV groter dan 
700m³, vaker een hoger E-peil. Maar in dit gebied is het dikwijls een combinatie van factoren die 
bepaalt of een woning net boven of net onder E30 uitkomt: compactheid, oriëntatie en 
beschaduwing van de glasoppervlakte, aantal douches (i.v.m. mogelijk effect van 1 douche-WTW), 
enz. Bovendien wegen ‘zwakke plekken’ in de gebouwschil zwaarder door bij deze lage 
energieprestaties en kunnen deze ervoor zorgen dat E30 net niet gehaald wordt. Woning 4 heeft 
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bijvoorbeeld een garagepoort van 5.3m² met bijhorende bouwknopen die tot het BV behoren, 
zodat deze woning ondanks de beperkte glasoppervlakte en BV, toch boven E30 uitkomt. 

6.3 Vergelijking resultaten geplande energieprestatie-eisen  

Waar nodig werden de basismaatregelenpakketten aangepast zodat voldaan is aan de Umax-eisen 
voor opake schildelen en voor vensters. Aan de eis voor NEB en voor de oververhittingsindicator 
wordt steeds voldaan voor alle pakketten. Het S-peil wordt verder behandeld onder paragraaf 6.10. 

Aan de huidige eis K40 is voldaan voor alle pakketten met uitzondering van maatregelenpakket 3 en 
5 van woning6, maar deze halen evenmin E30. 

De selectie van de woningen voor het vervolg van de studie gebeurt dan ook uitsluitend op basis 
van het berekende E-peil. Het gemiddeld E-peil van de pakketten zonder PV ligt voor 9 woningen 
boven E30 (woningen 2,4,5,6,9,12,13,20,26), zie Figuur 41. Woning 23 heeft gemiddeld E29, maar 
voldoet niet aan de eis voor 3 van de 4 pakketten (cfr E27 ipv E30 indien geen hernieuwbare 
energie). 

Voor deze 10 woningen worden extra maatregelenpakketten doorgerekend om het eisenniveau te 
kunnen halen en worden de initiële kosten en de energiekosten daarvan bepaald. 

 

Figuur 41: selectie van de ééngezinswoningen voor kostprijsberekeningen op basis van gemiddeld 
E-peil. 

6.4 Analyse van haalbaarheid E30 

De zeven extra maatregelenpakketten zijn deels gebaseerd op de eerder geselecteerde 
basismaatregelenpakketten (zie paragraaf 5.3).  

Voor de extra pakketten worden in eerste instantie enkel het al dan niet aanwezig zijn van PV en 
het type opwekker vastgelegd, omwille van de impact ervan op de andere parameters en op het E-
peil. Dit resulteert in volgende extra pakketten, doorgerekend voor elke van de 10 woningen: 

1. PV en elektrische verwarming, vertrekkend van basismaatregelenpakket 1 

2. PV en elektrische verwarming, met nadruk op doorgedreven isolatie 

3. PV en gascondensatieketel, met minimale isolatie 

4. geen PV en lucht-lucht warmtepomp 

5. geen PV en gascondensatieketel 

6. geen PV en lucht-water warmtepomp 

7. geen PV en geothermische warmtepomp 
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Voor elke woning wordt dan gezocht naar een kostenefficiënte invulling voor deze pakketten opdat 
E30 net bereikt wordt (of E27 indien niet voldaan is aan de eis voor hernieuwbare energie). Het is 
dus mogelijk dat er binnen 1 pakkettype wel verschillen zijn in gebouwschil (isolatie, vensters, 
luchtdichtheid), ventilatiesysteem en/of opwekker van SWW overheen de verschillende woningen. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de range aan waarden die binnen elk pakket nodig zijn 
om E30 te halen. 

De hoeveelheid PV in de maatregelenpakketten met PV bedraagt 3750 of 5000 Wp, behalve voor 
woning 6, met BV 1932m³, waar de hoeveelheid PV wordt opgetrokken tot 7500 Wp, en voor 
woning 9, waar de dakoppervlakte slechts 1500 Wp toelaat. 

Pakket 1 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.18 en 0.21W/m²K, 
meestal dubbele beglazing met Uglas = 1.0 W/m²K (7 woningen) met g= 0.5 en een 
ventilatiesysteem C (4 woningen met C3, 2 woningen met C4, 3 woningen C5). De bouwknopen zijn 
ingerekend met methode B, niet alle bouwknopen zijn EPB-aanvaard. Sanitair warm water wordt 
bereid met een doorstromer op gas, meestal is ook een doucheWTW voorzien (7 woningen). De 
luchtdichtheid is v50 = 3m³/hm². 

Pakket 2 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.11 en 0.16W/m²K, 
met uitzondering van 2 woningen met driedubbele beglazing met Uglas = 0.5 W/m²K met g= 0.5 of 
0.4 (2 woningen) en een ventilatiesysteem D (6 x DWTW6 ). De bouwknopen zijn ingerekend met 
methode B, in de helft van de woningen zijn ook alle bouwknopen EPB-aanvaard. Sanitair warm 
water wordt bereid met een doorstromer op gas, meestal is ook een doucheWTW voorzien (7 
woningen). De luchtdichtheid is meestal v50 = 1m³/hm² (7 woningen). 

Pakket 3 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.21 en 0.24 W/m²K, 
dubbele beglazing met Uglas = 1.0 of 1.1 W/m²K met g= 0.5 of 0.6 en op 1 woning na met een 
ventilatiesysteem C (3xC4,5xC5). De bouwknopen zijn ingerekend met methode B, niet alle 
bouwknopen zijn EPB-aanvaard. Sanitair warm water wordt bereid met een doorstromer op gas, 
meestal is ook een doucheWTW voorzien (7 woningen). De luchtdichtheid is meestal v50 = 
3m³/hm², in 2 woningen is v50 = 1m³/hm². 

Pakket 4 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.16 en 0.20 W/m²K, 
dubbele beglazing met Uglas = 1.0 W/m²K met g= 0.5 en op 1 woning na met een ventilatiesysteem 
C (2xC5,6xC6). De bouwknopen zijn ingerekend met methode B, in 3 woningen zijn ook alle 
bouwknopen EPB-aanvaard. Sanitair warm water wordt in 6 woningen bereid met een 
warmtepomp, in 4 met een doorstromer op gas, er is een doucheWTW voorzien. De luchtdichtheid 
is meestal v50 = 3m³/hm², in 1 woning is v50 = 1m³/hm². 

Pakket 5 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.10 en 0.18 W/m²K, 
driedubbele beglazing met Uglas = 0.5 W/m²K met g= 0.4 of 0.5 en bijna altijd met een 
ventilatiesysteem DWTW6 (3 woningen met C6). De bouwknopen zijn ingerekend met methode B, 
in 7 woningen zijn ook alle bouwknopen EPB-aanvaard. Sanitair warm water wordt bereid met een 
doorstromer op gas, er is een doucheWTW voorzien. De luchtdichtheid is v50 = 1m³/hm². 

Pakket 6 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.2 en 0.24 W/m²K, 
dubbele beglazing met Uglas = 1.0 W/m²K op 2 woningen met driedubbel glas na, met g= 0.5 en 
bijna altijd met een ventilatiesysteem C (C3, C4, C5 en C6). De bouwknopen zijn ingerekend met 
methode B, niet alle bouwknopen zijn EPB-aanvaard. Sanitair warm water wordt in 5 woningen 
bereid met een warmtepomp, in 5 met een doorstromer op gas, meestal is een doucheWTW 
voorzien (7 woningen). De luchtdichtheid is v50 = 3m³/hm². 

Pakket 7 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.2 en 0.24 W/m²K, 
dubbele beglazing met Uglas = 1.0 W/m²K, met g= 0.5 en met een ventilatiesysteem C (C3 of C4). 
De bouwknopen zijn ingerekend met methode B, niet alle bouwknopen zijn EPB-aanvaard. Sanitair 
warm water wordt in 4 woningen bereid met een warmtepomp, in 6 met een doorstromer op gas, 
in 4 woningenis een doucheWTW voorzien. De luchtdichtheid is v50 = 3m³/hm². 
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6.5 Kenmerken en prestaties van de toegepaste installaties 

In wat volgt worden enkel de installaties beschreven die niet voorkomen bij de basispakketten of 
waarvan de prestaties verschillen met de basispakketten. 

 Ventilatiesysteem 

Tabel 16: Overzicht van toegepaste ventilatiesystemen in de extra maatregelpakketten. 

Ventilatiesysteem Systeem 
C3 

Systeem 
C4 

Systeem 
C5 

Systeem 
C6 

Systeem 
Dwtw3 

Systeem 
Dwtw4 

Systeem 
Dwtw5 

Systeem 
Dwtw6 

freduc verwarming 0,71 0,71 0,43 0,43 1 1 1 1 

freduc koeling 1 1 1 1 1 1 1 1 

rpreheat verwarming 1 1 1 1 0,24 0,24 0,18 0,18 

rpreheat koeling 1 1 1 1 1 1 1 1 

m-factor 1,22 1,02 1,22 1,08 1,24 1,02 1,24 1,02 

 

 Warmtepomp SWW met een energie-efficiëntie van 123% 

6.6 Nachtelijke ventilatie 

Vanaf 2018 wordt de rekenmethode voor nachtelijke ventilatie bij de evaluatie van het risico op 
oververhitting aangepast. Omdat de huidige definities van inbraakveilig e.d. niet altijd rechtlijnig 
toe te passen zijn, zeker zonder bouwplannen, en omdat de nieuwe methode ook kan gebruikt 
worden binnen de huidige software (door het debiet aan nachtelijke ventilatie terug te rekenen tot 
een oppervlakte aan opengaande ramen), wordt ervoor gekozen om voor de extra pakketten deze 
nieuwe rekenmethode toe te passen. 

Het ventilatiedebiet wordt bepaald in functie van het potentieel voor intensieve ventilatie. 
Opengaande ramen in alle woonkamers en slaapkamers met een oppervlak dat lucht doorlaat 
groter dan 6.4% van de netto vloeroppervlakte, en dit in minstens 2 verschillende gevels, staat voor 
een ‘groot potentieel’ voor intensieve ventilatie, zelfs indien de openingen niet beveiligd zijn. 
Aangenomen wordt dat in alle woningen gemakkelijk aan deze voorwaarde kan voldaan worden. 
Daarom wordt in alle extra maatregelenpakketten vertrokken van een ventilatiedebiet gelijk aan 
0.55xV (met V= beschermd volume), wat overeenkomt met ‘groot potentieel’. Indien nodig wordt 
dit verhoogd naar 0.7xV, mits inrekenen van een extra kost voor inbraak werende 
ventilatieroosters, of naar 1.1xV, mits inrekenen van een extra kost voor een automatische 
regeling.  

 

6.7 Referentie E50 

De kosten worden bepaald t.o.v. het referentieniveau E50. In de vorige studie blijkt volgend pakket 
kostenoptimaal voor het behalen van E50, zie Tabel 17. 

 

Tabel 17: Referentiemaatregelpakket E50. 

  Referentiepakket E50 

v50 (m³/hm²) 3 

Uopaak (W/m²K) 0,2 à 0,24 

Uvensters (W/m²K) 1,5 
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g-waarde glas 0,6 

bouwknopen optie B (aantal nt EPB-aanvaard) 

opengaande ramen 0,5 V 

verwarming gascondensketel 

ventilatie C(f=0,71 of 0,43,m=1,22) 

opwekker Geiser 

douche WTW Nee 

PV / 

 

6.8 Resultaten kostprijsberekeningen extra pakketten 

Figuur 42 en Figuur 43 tonen respectievelijk de toename van de investeringskosten en de TAK t.o.v. 
E50 in functie van de grootte van de woning. De meest kostenefficiënte pakketten zijn de pakketten 
met PV en gascondensatieketel. Voor deze pakketten kan de relatieve TAK negatief worden, wat 
betekent dat het kostenoptimum dat bij de vorige studie op E50 lag, verschuift richting E30. Dit is te 
verklaren door de stijging van de elektriciteitsprijs en een daling van de gasprijs t.o.v. 2 jaar 
geleden. De investeringskosten liggen voor deze pakketten wel 2 à 4% hoger dan de E50-oplossing. 
Dit geldt tevens voor de pakketten met LLWP, maar de energiekosten (elektriciteit) dalen hierbij 
niet evenredig, wat resulteert in een toename van de TAK met eveneens 2 à 4%. 

 

 

Figuur 42: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten. De toename is uitgezet in functie van het bruto vloeroppervlakte (m²) 
van de ééngezinswoning. 
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Figuur 43: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten. De toename is uitgezet in functie van het bruto vloeroppervlakte 
(m²) van de ééngezinswoning. 

Indien PV of een LLWP niet mogelijk of wenselijk zijn, kan de extra investering oplopen tot 5 à 15 % 
bovenop de E50-referentie en deze wordt maar gedeeltelijk terugverdiend door dalende 
energiekosten; de TAK ligt nog 4 à 11% hoger i.v.m. E50. 

De passieve oplossingen en de oplossingen met gascondensatieketel en zonder PV zijn eerder een 
optie voor de kleinste woningen. Woningen 14 en 29 vallen op door een extra investeringskost van 
14% voor het pakket met gascondensatieketel en geen PV. Beide woningen zijn de enige met 
inertie ‘licht’. Dit maakt het moeilijk om, ondanks extra investeringen in roosters voor nachtelijke 
ventilatie en beglazing met g=0.4, de koelbehoefte naar beneden te krijgen. Dit verbruik voor 
koeling moet gecompenseerd door besparing op het verbruik voor verwarming, wat in deze 
woningen ver doorgedreven isolatie tot gevolg heeft.  

De opties met warmtepompen presteren daarentegen beter bij de grotere woningen waar de 
investering in een zeer efficiënte warmteproductie beter kan renderen omdat de absolute 
energiebehoefte hier hoger blijft liggen. 

Uit de beschrijving van de extra pakketten (zie vorige paragraaf), blijkt dat E30 op de meest 
kostenefficiënte manier kan behaald worden met een gemiddelde U-waarde 0.16 – 0.24 W/m²K, 
dubbele beglazing (U=1.0 W/m²K), een ventilatiesysteem C met vraagsturing (f=0.43), 
luchtdichtheid 3m³/hm² en een doorstromer op gas voor de bereiding van SWW. 

Bij het bepalen van de procentuele toename van de investeringskosten, is naast de kosten van de 
maatregelen die invloed hebben op het energieverbruik, gewerkt met een gemiddelde kost van 150 
000 euro voor de rest van de woning. Dit impliceert dat de percentages voor de grote woningen 
eerder aan de hoge kant liggen, en de percentages voor de kleine woningen aan de lage kant. In 
werkelijkheid zullen de percentages minder afhankelijk zijn van de grootte van de woning, zie ook 
paragraaf 6.9.4. 

Ter verduidelijking geeft Figuur 44 de meerinvestering weer t.o.v. E50 in absolute waarde. Voor de 
meest kostenefficiënte pakketten ligt de extra investeringskost rond 10 000 euro. Zonder PV of 
lucht-lucht warmtepomp kan dit oplopen tot 20 000 à 30 000 euro, of nog meer voor de grootste 
woningen. 
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Figuur 44: absolute meerkost (€) t.o.v. het referentiepakket E50 voor de extra 
maatregelpakketten. De toename is uitgezet in functie van het bruto vloeroppervlakte (m²) van 
de ééngezinswoning. 

6.9 Sensitiviteitsanalyse 

6.9.1 Discontovoet 

Onderstaande grafieken tonen de procentuele TAK-meerkosten ten opzichte van de referentie E50 
voor de extra maatregelpakketten in functie van de bruto vloeroppervlakte van de 
referentiewoning voor respectievelijk een discontovoet van 3% en 5%. 

 

Figuur 45: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 3%. De toename is uitgezet in functie van 
het bruto vloeroppervlakte (m²) van de ééngezinswoning. 
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Figuur 46: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 5%. De toename is uitgezet in functie van 
het bruto vloeroppervlakte (m²) van de ééngezinswoning. 

Zoals bovenstaande figuren en Figuur 43 laten zien, stijgen de meerkosten t.o.v. de referentie E50 
bij een groter wordende discontovoet. Relatief dure investeringen zoals een gemiddeld 
isolatiepakket met een Um=0,13W/m²K of lager, bodem-waterwarmtepompen en PV-panelen zijn 
niet gunstig in een economisch klimaat waarbij geld lenen voor investeringen duurder wordt. 
Bovendien weerspiegelt dit zich ook in een betere rentevoet van de spaarrekeningen dan bij een 
lagere discontovoet. De stijgende meerkost-trend die reeds te zien is in Figuur 44 zorgt ervoor dat 
bij een discontovoet van 5% het pareto-optimum voor de meeste woningen terug verschuift 
richting E50 i.p.v. E30 (zie Figuur 43), gezien de meerkosten van alle maatregelpakketten voor alle 
woningen positief is. 

6.9.2 Inschatting energieverbruik EPB 

Gezien de EPB-methodiek niet in staat is om complexe dynamische wisselwerkingen tussen 
gebouw, bewoner en installatie correct in te schatten, is nagegaan wat de invloed is van een reëel 
verbruik dat 70% en 120% bedraagt van het door EPB geschat verbruik. De energiebesparing die 
een bijkomende maatregel zou hebben is dus ook verlaagd of verhoogd tot respectievelijk 70% en 
120%.  

Deze 70% inschatting is negatief voor de terugverdieneffecten van de investeringen en geeft op 
deze manier een conservatieve inschatting van hun economisch potentieel. De resultaten van deze 
sensitiviteitsanalyse worden weergegeven in Figuur 47. De 120% inschatting is eerder positief voor 
de terugverdieneffecten van de investeringen. De resultaten hiervan worden weergegeven in 
Figuur 48. 

Wanneer we deze vergelijken met de resultaten van Figuur 43 merken we dat de 70%-
verbruiksinschatting eerder een negatief effect heeft op de oplossingen met een lager aandeel 
verbruikskosten in de totale TAK dan het referentiepakket E50. Dit is het geval voor de oplossing 
met gascondensatieketel en zonder PV, en met een BW-warmtepomp. Voor de pakketten met LL-
WP en elektrische verwarming, zijn de verbruikskosten relatief hoger dan in het referentiepakket 
(gasgestookt), en weegt een daling ervan dus harder door op de TAK. De verschillen tussen de 
resultaten zijn echter niet van dien aard dat ze een belangrijke impact zouden hebben op de 
conclusies.Voor de meest kostenoptimale pakketten is het effect op de TAK van een werkelijk 
verbruik dat afwijkt van de berekende waarden, erg klein (stijging van meerkost met minder dan 
1%).  
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Een reëel verbruik dat 120% bedraagt van het door EPB berekend verbruik, betekent voor de meest 
kostenoptimale pakketten een daling van de TAK. Voor de overige pakketten geldt hetzelfde als 
hierboven, waarbij de TAK echter stijgt i.p.v. daalt bij de pakketten met een relatief hoger aandeel 
van de verbuikskosten in de totale TAK. 

  

 

Figuur 47: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 0% wanneer het energieverbruik op 70% 
wordt ingeschat van het energieverbruik berekend door de EPB-software. De toename is uitgezet 
in functie van het bruto vloeroppervlakte (m²) van de ééngezinswoning. 

 

Figuur 48: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 0% wanneer het energieverbruik op 120% 
wordt ingeschat van het energieverbruik berekend door de EPB-software. De toename is uitgezet 
in functie van het bruto vloeroppervlakte (m²) van de ééngezinswoning. 
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6.9.3 30% PUR-prijsstijging 

Gezien de recente ontwikkelingen op de polyurethaanmarkt, is er naast de reeds ingerekende 10% 
PUR-prijsstijging ook gekeken naar een extra stijging van 30% van de PUR-materiaalprijzen. Deze 
prijzen zijn echter gemiddeld met de overige isolatieprijzen. Ter illustratie worden enkele 
gehanteerde schildeelprijzen getoond in Figuur 49. 

 

Figuur 49: Kostprijzen per m² van gevels, daken en vloeren na een prijstoename van 30% van 
PUR. 

Figuur 50 toont de meerkost op de investering ten opzichte van de referentie E50 ten gevolge van 
deze prijsstijgingen.  

 

Figuur 50: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten na een 30% prijstoename van polyurethaan. De toename is uitgezet in 
functie van het bruto vloeroppervlakte (m²) van de ééngezinswoning. 
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Voor de oplossingen met meer isolatie dan in het referentiepakket betekent dit een stijging van de 
investeringskost, de oplossing met elektrische verwarming enerzijds en die met gasketel en zonder 
PV anderzijds zijn daar de beste voorbeelden van. In andere pakketten die op de installaties 
inzetten, is soms zelfs minder isolatie nodig dan in het referentiepakket, wat resulteert in een 
daling van de investeringskost, zoals voor het pakket met BW-warmtepomp.  

Het verschil is het meest uitgesproken voor de grotere woningen met meer verliesoppervlak, maar 
blijft zelfs daar kleiner dan 1%. 

6.9.4 Algemene kosten i.f.v. vloeroppervlakte 

Indien we de algemene kosten (kosten exclusief buitenschil en installaties) niet meer op 150000€ 
vastklikken, maar in functie van de bruto-vloeroppervlakte van de woning laten variëren, wijzigt er 
niets aan de absolute kosten van de energiegebonden investeringen, maar relatief worden de 
investeringen voor grotere woningen natuurlijk wel lichter. We nemen hiervoor een algemene kost 
van 50000€ + 600€/m². Voor een woning van 167m² verandert er dus niets, maar de kleinste 
woning heeft daarmee een algemene kost van 120000€ en de grootste één van 390000€. Dit geeft 
het volgend beeld in Figuur 51: 

 

 

Figuur 51: relatieve meerprijs van de extra investering voor de E30-maatregelenpakketten t.o.v. 
de E50-referentie met een variabele algemene kost van 50000€+600€/m². 

T.o.v. Figuur 42 geeft deze grafiek toch een ander beeld; de maatregelenpakketten met PV of 
warmtepompen vertonen eerder een (licht) dalende trend aangezien de investering in deze 
technologieën lichter uitvallen t.o.v. de rest en ook de maatregelenpakketten met veel isolatie 
stijgen minder hard en komen nu niet of nauwelijks boven de 10% van de totaalkost uit. 

6.10 Evaluatie S-peil 

S-peilniveaus 28, 31 en 35 werden geëvalueerd. Hiervoor werden de S-peilen opgelijst van alle 
basis- en extra maatregelpakketten, toegepast op de ééngezinswoningen, waarmee E30 of lager 
werd gescoord. Figuur 52 en Figuur 53 tonen respectievelijke cumulatieve frequentie curve en de 
verdeling van het S-peil voor deze maatregelpakketten toegepast op de diverse referentie 
ééngezinswoningen. 
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Figuur 52: cumulatieve freqentiecurve van de S-peilen voor alle basis- en extra 
maatregelenpakketten toegepast op de referentiewoningen met een E-peil 30 of lager. 

 

Figuur 53: verdeling van de S-peilen voor alle basis- en extra maatregelenpakketten toegepast op 
de referentiewoningen met een E-peil 30 of lager. 

Beide figuren tonen dat 88% van de S-peilen die voorkomen gelegen zijn tussen 17 en 33. In Figuur 
52 wordt dit gekenmerkt door een steilere helling van de curve, in Figuur 53 door een hogere 
waarde in het histogram. 

6.10.1 S28 

Er werd geanalyseerd waarom voor minstens 60% van de toegepaste basis en/of extra 
maatregelenpakketten een S-peil werd bekomen groter dan 28. Dit bleek van toepassing op alle 
vrijstaande woningen, alsook de halfopen woningen met een groot verliesoppervlakte, tenzij de 
compactheid van de woning nog enigszins voldoende bleek. Deze analyse wordt geïllustreerd in 
Figuur 54, waarbij de cirkels die rood ingekleurd zijn, woningen zijn waarvoor 60-70% van de 
maatregelenpakketten een E-peil van 30 of lager halen, maar wel uitkomen op een S-peil boven 28. 
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Figuur 54: Verschillende type referentiewoningen uitgezet met de verliesoppervlakte (m²) in 
functie van de compactheid. Rood ingekleurde woningen zijn woningen die in 60-70% van de 
toegepaste maatregelenpakketten een S-peil groter dan 28 bekomen. Dit is het geval voor alle 
onderzochte vrijstaande woningen, en voor twee grote, oncompacte halfopen woningen. 

Bovendien zijn deze maatregelenpakketten die niet voldoen aan S28, hoofdzakelijk de pakketten 
waarin fotovoltaïsche panelen zijn opgenomen of wordt geïnvesteerd in een warmtepomp, maar de 
isolatiegraad van de woning beperkt is. Belangrijk om op te merken is dat dit net de goedkoopste 
maatregelenpakketten zijn die in paragraaf 0 werden aangehaald met een meerkost lager of gelijk 
aan 5% t.o.v. het referentiepakket E50. 

6.10.2 S31 

Wanneer vervolgens het S-peilniveau wordt versoepeld naar S31, zien we dat 7 van de 10 
vrijstaande woningen nog steeds in minstens 40% van de maatregelenpakketten niet voldoen aan 
de S-peil eis. Dit zijn hoofdzakelijk de woningen met een groot verliesoppervlakte en/of slechte 
compactheid. De halfopen woningen voldoen in het merendeel van de pakketten wel aan dit S-peil 
eis. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 55. 
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Figuur 55: Verschillende type referentiewoningen uitgezet met het verliesoppervlakte (m³) in 
functie van de compactheid. Rood ingekleurde woningen zijn woningen die in 40-50% van de 
toegepaste maatregelenpakketten een S-peil groter dan 31 bekomen. Dit is enkel nog het geval 
voor 7 van de 10 vrijstaande woningen. 

6.10.3 S35 

Wanneer ten slotte het S-peilniveau wordt verhoogd naar S35, merken we dat bijna alle vrijstaande 
woningen in 90% van de maatregelenpakketten voldoen aan het S-peil eis. Enkel de zeer grote 
vrijstaande woningen of een vrijstaande woning die oncompact is met veel glasoppervlakte zal in 
10% van de pakketten nog steeds niet het S-peil eis van 35 behalen. Dit wordt aangetoond in Figuur 
56. 



 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen  bij residentiële gebouwen Pagina | 62  

 

 

Figuur 56: Verschillende type referentiewoningen uitgezet met het verliesoppervlakte (m³) in 
functie van de compactheid. Rood ingekleurde woningen zijn woningen die in slechts 10% van de 
toegepaste maatregelenpakketten een S-peil groter dan 35 bekomen. Dit is enkel nog van 
toepassing op drie vrijstaande woningen die gekenmerkt zijn door een zeer groot 
schiloppervlakte of eerder zeer oncompact zijn en daarbij over een groot glasoppervlakte 
beschikken. 

6.11 Besluit 

De meest kostenefficiënte manier om E30 te halen is met PV-panelen en een gascondensatieketel, 

wat in de lijn ligt van de studie 2015. Het is daarbij niet nodig om qua gebouwschil tot het uiterste 

te gaan, dubbele beglazing en een U-waarde groter dan 0.2W/m²K voor de opake schildelen 

volstaan, aangevuld met een ventilatiesysteem C. 

De toename van de investeringskost t.o.v. E50 blijft beperkt tot 2 à 4%, oftewel circa 10 000 euro, 

wat eveneens het geval is indien met een lucht-luchtwarmtepomp wordt gewerkt. Afhankelijk van 

de evolutie van de discontovoet, de energieprijzen en de investeringskosten kunnen deze 

maatregelenpakketten net wel of net niet kostenoptimaal worden. We hebben dus te maken met 

een zeer vlak paretofront.  

Om E30 te halen zonder PV, noch lucht-luchtwarmtepomp, loopt de extra investering hoger op, 

maar kan in de meeste gevallen, mits een gepaste keuze van het maatregelenpakket, toch onder de 

10% blijven.  
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7 RESULTATEN APPARTEMENTEN 

7.1 Berekening van energieprestatie 

Voor de 28 referentie appartementen wordt de energieprestatie berekend bij toepassing van de 10 
basismaatregelenpakketten. Dit zijn 10 pakketten die verschillen van de basispakketten bij de 
ééngezinswoningen. De hoeveelheid PV is tevens aangepast aan de bruikbare plaats op de daken, 
waarbij het totale vermogen wordt verdeeld over de appartementen a rato van hun 
vloeroppervlakte. De maximale hoeveelheid PV per app is weergegeven in Tabel 18. 

Tabel 18: maximale hoeveelheid PV per appartement. 

2-appblok   3390Wp/app 

2-appblok   3390Wp/app 

3-app blok   circa 1700 Wp/app 

4-app blok   circa 1400 Wp/app 

5-app blok   circa 1000Wp/app 

7-app blok   circa 1000Wp/app 

8-app blok   circa 1600Wp/app (tot 2000Wp en 2600Wp) 

8-app blok   circa 500Wp/app 

24-app blok   circa 500Wp/app (tot 900Wp) 

 
Figuur 57 toont het E-peil van de 28 appartementen per maatregelenpakket. 
 

 

Figuur 57: E-peil van de 28 referentie appartementen in functie van de tien 
basismaatregelpakketen. 

Net als bij de ééngezinswoningen, blijkt uit deze figuur de impact van PV op het E-peil: de eerste 3 
maatregelenpakketten, met PV, zorgen voor meer spreiding op het E-peil. 

Pakket 3 scoort duidelijk het slechtst en haalt voor geen enkel appartement E30. Dit pakket met 
relatief veel PV (2600Wp) was in de vorige studie kostenefficiënt voor een erg kleine studio, maar 
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blijkt nu voor geen enkel ander appartement toepasbaar omdat voor de kleine studio’s veel minder 
PV mogelijk blijkt. 

Pakketten 5, 6, en 7 zijn 3 pakketten met gascondensatieketel en zonder PV. Ze halen gelijkaardige 
scores, maar voor een aantal woningen is pakket 5 duidelijk slechter. Dit is te verklaren door het 
feit dat in pakket 5 geen opengaande ramen werden ingerekend, wat vooral voor de 
appartementen met veel zonnewinsten voor weinig verliesoppervlak nadelig is.  

Van de 3 laatste pakketten, met combilussysteem en collectieve gascondensatieketel, haalt het 
eerste pakket met PV en ventilatiesysteem D voor alle appartementen een lager E-peil dan E30. De 
collectieve pakketten met een slechter isolerende gebouwschil en ventilatiesysteem C (pakket8) of 
zonder PV (pakket 10), scoren slechter. 

Uit Figuur 58, met de resultaten gegroepeerd per appartement, blijkt dat geen enkel appartement 
voor alle maatregelenpakketten E30 haalt. Wel halen alle appartementen voor minstens 1 
maatregelenpakket E30. 

De eerste 5 appartementen halen slechts voor 1 pakket een laag E-peil. Dit zijn de appartementen 
uit de 2- en 3- appartementsblokken, die meer aanleunen bij ééngezinswoningen en waarvoor de 
typische maatregelenpakketten voor appartementen minder geschikt zijn. De laatste 10 
appartementen komen uit de 9- en 25-appartementsblok, met weinig potentieel voor PV per 
appartement. De pakketten die rekenen op een bepaalde hoeveelheid PV, scoren hier duidelijk 
slechter. 

 

Figuur 58: E-peil van tien basismaatregelenpakketten voor de referentie appartementen. 

Op het eerste zicht lijken de appartementen het moeilijker te hebben om met de geselecteerde 
basismaatregelenpakketten E30 te halen. Dit is echter grotendeels te verklaren door de specificiteit 
van de pakketten en de beperkingen inzake PV. In vergelijking met de ééngezinswoningen, komen 
bij de appartementen veel maatregelenpakketten voor met elektrische verwarming. Dit werkt 
alleen indien de warmtevraag eerst voldoende wordt gereduceerd, en wordt dadelijk afgestraft 
indien dit niet voldoende gebeurt. Daarnaast blijkt de hoeveelheid PV in de 
basismaatregelenpakketten, 3393Wp en 2600Wp, vaak niet haalbaar voor de beschikbare 
dakoppervlakte in de realiteit. 
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7.2 Parameters die energieprestatie bepalen 

Voor de 28 bestudeerde appartementen blijken de verhouding van het beschermd volume tot het 
verliesopppervlak (BV/Averlies) en het raampercentage de belangrijkste parameters te zijn die de 
energieprestatie bepalen. 

Op Figuur 59 wordt het gemiddeld E-peil van de pakketten zonder PV, uitgezet t.o.v. BV/Averlies 
van het appartement. Het raampercentage wordt hier berekend als de 
vensteroppervlakte/vloeroppervlakte. 

Appartementen met BV/Averlies groter dan 2.5 à 3, halen meestal een gemiddeld E-peil < E30. 
Appartementen 22 en 27 hebben een hoger E-peil owv het hoge raampercentage zonder 
beschaduwing. Andere appartementen, zoals 15, 25 en 26 hebben raampercentages die in de buurt 
komen van 25%, maar daar is wel beschaduwing voor ingevoerd. 

Bij de appartementen met een kleiner BV/Averlies, blijkt een kleiner raampercentage (<17%) een 
lager E-peil te bevorderen. 

Daarnaast kunnen ook andere parameters een belangrijke rol opeisen: appartement 21 is 
bijvoorbeeld een klein appartement met behoorlijk wat geveldragers als bouwknoop ingevoerd. 

 
 

 
Figuur 59: gemiddeld E-peil van de basismaatregelenpakketten zonder PV i.f.v. BV/Averlies van 
de appartementen. 

 

7.3 Vergelijking resultaten geplande energieprestatie-eisen 

Waar nodig werden de basismaatregelenpakketten aangepast zodat voldaan is aan de Umax eisen 
voor opake schildelen en voor vensters. 

In een aantal appartementen blijkt de oververhittingsindicator groter dan 6500 Kh voor de meeste 
maatregelenpakketten, nl in app 10, 14, 16, 19. Dit zijn allemaal appartementen op het gelijkvloers. 
In het kader van de huidige rekenmethodiek voor nachtelijke ventilatie, wordt het inbraakrisico 
voor alle vensters van deze appartementen als ‘hoog’ ingeschat en kan dus geen beroep gedaan 
worden op nachtelijke ventilatie. 
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Aan de eis voor NEB wordt steeds voldaan voor alle pakketten. De voorwaarden van het S-peil 
wordt verder behandeld in paragraaf 7.10. 

Aan de eis K40 is voldaan voor alle pakketten met uitzondering van maatregelenpakket 2 en 5 van 
appartement 9. 

Een selectie van appartementen voor het vervolg van de studie op basis van het E-peil (zie Figuur 
60) omvat ook de hoger genoemde appartementen die niet altijd aan de eisen qua oververhitting 
en K-peil voldoen. 

Voor 16 appartementen worden extra maatregelenpakketten doorgerekend om het eisenniveau te 
kunnen halen en worden de initiële kosten en de energiekosten daarvan bepaald. Daarnaast wordt 
ook appartement 20, met een heel klein verliesoppervlak en goede score voor de basispakketten, 
meegenomen in de kostprijsberekeningen. Dit appartement is interessant omdat het maar 1 
gevel(oriëntatie) heeft, wat het volgens de nieuwe rekenmethodiek voor nachtelijke ventilatie 
moeilijker maakt om aan een hoog ventilatiepotentieel te komen. Het effect hiervan op de kostprijs 
wordt aldus bekeken. 

  

 

Figuur 60: selectie van de appartementen voor kostprijsberekeningen op basis van gemiddeld E-
peil. 

 

7.4 Analyse van haalbaarheid E30 

Voor elk appartement worden 5 extra pakketten doorgerekend om het eisenniveau te halen. De 
werkwijze is analoog aan deze bij de ééngezinswoningen, met als belangrijkste verschil dat hier een 
onderscheid wordt gemaakt tussen individuele en collectieve installaties en dat de geothermische 
warmtepomp enkel als collectieve installatie wordt bekeken. 

Deze 5 pakketten vertrekken steeds van dezelfde insteek, nl.: 

1. PV en elektrische verwarming, vertrekkend van basismaatregelenpakket1 

2. PV en elektrische verwarming, met nadruk op doorgedreven isolatie 

3. PV en gascondensatieketel, met minimale isolatie 

4. geen PV en lucht-lucht warmtepomp 
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5. geen PV en gascondensatieketel 

In de 8-en 24 appartementsblok worden volgende collectieve installaties toegepast: 

6. PV en combilus met gascondensatieketel 

7. Geen PV, hybride installatie met bodem-water warmtepomp en gascondensatieketel 

8. Geen PV, combilus met gasabsorptiewarmtepomp en gascondensatieketel 

Voor elk appartement wordt gezocht naar een kostenefficiënte invulling voor deze pakketten die 
E30 haalt (of E27 indien niet voldaan is aan de eis voor hernieuwbare energie). Gebouwschil 
(isolatie, vensters, luchtdichtheid), ventilatiesysteem en opwekker SWW voor elk pakket verschillen 
dus tussen de appartementen. 

De hoeveelheid PV is net als bij de basispakketten beperkt door de bruikbare dakoppervlakte. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de range aan waarden die binnen elk pakket nodig zijn 
om E30 te halen. 

Pakket 1 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.11 en 0.24W/m²K, 
meestal driedubbele beglazing met Uglas = 0.5 W/m²K (14 appartementen) met g= 0.5 (11 
appartementen) en een ventilatiesysteem D (16 appartementen, waarvan 6x D3 en 8xD6). In de 
meeste appartementen zijn niet alle bouwknopen EPB-aanvaard (methode B). Sanitair warm water 
wordt bereid met een doorstromer op gas, meestal is ook een douchewarmteterugwinner 
voorzien, terwijl in 2 appartementen een warmtepomp voor SWW nodig is. In iets meer dan de 
helft van de appartementen volstaat v50 = 3m³/hm². 

Pakket 2 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.11 en 0.22W/m²K, 
met uitzondering van 1 appartement steeds met driedubbele beglazing met Uglas = 0.5 W/m²K, 
meestal met g= 0.5 (11 appartementen, in de andere gevallen wordt glas met g=0.4 toegepast) en 
een ventilatiesysteem D (16 appartementen, waarvan 5x D3 en 6xD6). In 7 appartementen zijn alle 
bouwknopen EPB-aanvaard (methode B). Sanitair warm water wordt bereid met een doorstromer 
op gas, meestal is ook een douchewarmteterugwinner voorzien. In iets meer dan de helft van de 
appartementen volstaat v50 = 3m³/hm². 

Pakket 3 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.2 en 0.24W/m²K. In 
7 appartementen is gewerkt met driedubbele beglazing met U = 0.5 W/m²K, meestal met g= 0.5 (10 
appartementen, in 3 appartementen volstaat g=0.6) en een ventilatiesysteem C (in 14 
appartementen, waarvan 10  met C5 of C6). In de meeste appartementen zijn niet alle bouwknopen 
EPB-aanvaard (methode B). Sanitair warm water wordt bereid met een doorstromer op gas, in 
minder dan de helft van de appartementen is ook een douchewarmteterugwinner voorzien, terwijl 
in 1 appartement een warmtepomp voor SWW nodig is. In op 1 na alle appartementen volstaat v50 
= 3 of 7 m³/hm². 

Pakket 4 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.2 en 0.24W/m²K. In 
9 appartementen is gewerkt met driedubbele beglazing met U = 0.5 W/m²K, meestal met g= 0.4 (9 
appartementen, in de andere is g=0.5) en een ventilatiesysteem C (C5 of C6) in alle 
appartementen. In op 2 na alle appartementen zijn niet alle bouwknopen EPB-aanvaard (methode 
B). Sanitair warm water wordt bereid met een doorstromer op gas, in minder dan de helft van de 
appartementen is ook een douchewarmteterugwinner voorzien, terwijl in 1 appartement een 
warmtepomp voor SWW nodig is. In op 1 na alle appartementen volstaat v50 = 3 of 7 m³/hm². 

Pakket 5 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.16 en 0.22W/m²K. 
In op 1 na alle appartementen is gewerkt met driedubbele beglazing met U = 0.5 W/m²K, meestal 
met g= 0.5 (13 appartementen, in de andere is g=0.4) en een ventilatiesysteem D (14 
appartementen, meestal D5 of D6). In 8 appartementen zijn alle bouwknopen EPB-aanvaard 
(methode B). Sanitair warm water wordt bereid met een doorstromer op gas, in op 2 na alle 
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appartementen is ook een douchewarmteterugwinner voorzien, terwijl in 1 appartement een 
warmtepomp voor SWW nodig is. In de meeste appartementen (12) volstaat v50 = 3m³/hm². 

Pakket 6 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.18 en 0.23W/m²K. 
In op 1 na alle appartementen is gewerkt met dubbele beglazing, met g= 0.5 of 0.4 en een 
ventilatiesysteem D (DWTW5 in 4 appartementen, in 2 appartementen is het systeem C5). Meestal 
zijn alle bouwknopen EPB-aanvaard (methode B). In alle appartementen is ook een 
douchewarmteterugwinner voorzien. In alle appartementen volstaat v50 = 3m³/hm². 

Pakket 7 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen tussen 0.21 en 0.24W/m²K. 
In alle appartementen is gewerkt met dubbele beglazing, met g= 0.4 tot 0.6 en een 
ventilatiesysteem C (C5). Meestal zijn alle bouwknopen EPB-aanvaard (methode B). In geen enkel 
appartement is een douchewarmteterugwinner voorzien. In alle appartementen volstaat v50 = 
3m³/hm². 

Pakket 8 haalt E30 met een gemiddelde U-waarde van de opake delen gelijk aan 0.24W/m²K. In alle 
appartementen is gewerkt met dubbele beglazing, met g= 0.4 tot 0.6 en een ventilatiesysteem C of 
D (3 x DWTW5 en 3x C5). Meestal zijn alle bouwknopen EPB-aanvaard (methode B). In geen enkel 
appartement is een douchewarmteterugwinner voorzien. In alle appartementen volstaat v50 = 
3m³/hm². 

7.5 Kenmerken en prestaties van de toegepaste installaties 

In wat volgt worden enkel de installaties beschreven die typisch zijn voor appartementen en die 
niet voorkomen bij de basispakketten of waarvan de prestaties verschillen met de basispakketten 
(zie 5.3.3). 

Combilus met gascondensatieketel. 

 gascondensatieketel als gedeelde opwekker, 

 met 30%-deellastrendement 109% voor verwarming, 

 opwekkingsrendement 85% voor SWW (= wbo voor collectieve opwekker SWW) 

 individuele meting verwarmingskosten,  

 lokale debietssturing ter hoogte van elk onderstation,  

 temperatuur van de combilus 70°C/50°C, 3cm isolatie, mogelijk beugels die isolatie 
onderbreken 

 
Combilus met gasabsorptiewarmtepomp. 

 Gasabsorptiewarmtepomp als preferente opwekker, productierendement sww 124%, 
productierendement ruimteverwarming 134% (volgens ATG-e / toekomstige 
ecodesignwaarden) 

 Piekvermogenaanvulregeling 

 β-factor 32% (24appn), 76% (8appn) 

 gascondensatieketel als niet-preferente opwekker, 30%-deellastrendement 109% voor 
verwarming, opwekkingsrendement 85% voor SWW 

 individuele meting verwarmingskosten,  

 lokale debietssturing ter hoogte van elk onderstation,  

 temperatuur van de combilus 60°C/30°C, 3cm isolatie, mogelijk beugels die isolatie 
onderbreken 

 

Collectieve installatie met geothermische warmtepomp. 

 Elektrische bodem-water warmtepomp als preferente opwekker voor verwarming, SPF 4.9 
modulerend toestel 
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 gascondensatieketel als niet-preferente opwekker voor verwarming,30%-
deellastrendement 109%, en als enige opwekker voor sww 

 Piekvermogenaanvulregeling 

 β-factor 40% 

 individuele meting verwarmingskosten,  

 leidingverliezen verwarming circa 6m in onverwarmde ruimte, 3cm isolatie, mogelijk 
beugels die isolatie onderbreken 

 circulatieleiding SWW met 3cm isolatie, mogelijk beugels die isolatie onderbreken 

7.6 Nachtelijke ventilatie 

Zoals bij ééngezinswoningen wordt ook voor appartementen de nieuwe rekenmethodiek (vanaf 
2018) voor nachtelijke ventilatie toegepast.  

Zeker bij appartementen kan de impact van nachtelijke ventilatie op de oververhittingsindicator (en 
koelbehoefte) erg belangrijk worden, en bijgevolg ook van de gebruikte rekenmethode voor 
nachtelijke ventilatie.  

Waar bij ééngezinswoningen kan aangenomen worden dat er ventilatieopeningen zijn in minstens 2 
verschillende gevels, is dit voor appartementen niet meer zo vanzelfsprekend. Voor ingesloten 
appartementen met een gevel op slechts 1 oriëntatie, wordt het potentieel voor intensieve 
ventilatie ‘zeer zwak’, tot ‘zwak’ bij toepassen van inbraakveilige roosters en ‘gemiddeld’ bij 
toepassen van een automatische regeling. Dit soort appartementen zou daardoor voor meer 
problemen kunnen zorgen, terwijl zij in de clustering-fase of bij de berekeningen van de 
basispakketten, niet naar boven zijn gekomen. Dit wordt deels opgevangen door de 
kostprijsberekening ook uit te voeren voor appartement 20, het meest compacte appartement met 
slechts 1 gevel, dat wel goed scoort voor de basispakketten. 

7.7 Referentie E50 

De kosten worden bepaald t.o.v. het referentieniveau E50. In de vorige studie blijkt het volgend 
pakket kostenoptimaal voor het behalen van E50: 

Tabel 19: Referentiepakket E50. 

  Referentiepakket E50 

v50 (m³/hm²) 3 

Uopaak (W/m²K) 0,2 à 0,24 

Uvensters (W/m²K) 1,5 

g-waarde glas 0,6 

bouwknopen optie B (aantal nt EPB-aanvaard) 

opengaande ramen 0,5 V 

verwarming Gascondensketel (of elektrisch) 

ventilatie C(f=0,81 of 0,71,m=1,22) 

opwekker Geiser 

douche WTW Nee 

PV / 
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7.8 Resultaten kostprijsberekeningen extra pakketten 

 

Figuur 61: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten. De toename is uitgezet in functie van het raampercentage van het 
appartement. 

 

Figuur 62: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten. De toename is uitgezet in functie van het raampercentage van het 
appartement. 

Figuur 61 en Figuur 62 tonen de procentuele toename van respectievelijk de investeringskosten en 
de TAK t.o.v. de E50-referentie in functie van het raampercentage van het appartement. 

De maatregelenpakketten met elektrische verwarming scoren duidelijk slechter, qua 
investeringskost en zeker qua TAK, en worden voor de duidelijkheid van de figuren in wat volgt 
weggelaten. 
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Van de individuele systemen (zie Figuur 63) is het pakket met PV en gascondensatieketel meestal 
het meest kostenefficiënt. Net als bij de ééngezinswoningen, daalt voor een aantal appartementen 
de TAK t.o.v. E50, wat een verschuiving van het optimum richting E30 impliceert. Voor deze 
appartementen blijft de extra investeringskost ook beperkt tot 2 à 3%. 

 
 
Figuur 63: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten met individuele systemen. De toename is uitgezet in functie van het 
raampercentage van het appartement. 

Een ander pakket waarbij de extra investeringskost beperkt blijft, meestal tot 5%, is het pakket 
zonder PV maar met een LLWP. De energiekost blijft wel hoger i.v.m. het pakket met PV en 
gasketel, wat resulteert in een relatief hogere TAK. Aangezien bij een LLWP in de EPB-berekening 
altijd wordt aangenomen dat er ook actief wordt gekoeld, zal dit systeem ook hogere energiekosten 
opleveren, zeker voor appartementen met een hoge koellast. Dit is duidelijk het geval voor app9, 
met 49% beglazing, en voor app20, met een erg klein verliesoppervlak (BV/Averlies = 6), waar extra 
investeringen nodig zijn om de koelbehoefte te reduceren. (zie Figuur 64). 
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Figuur 64: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten met individuele systemen in functie van het raampercentage. 

De appartementen waar het pakket met PV en gascondensatieketel relatief minder goed scoort, 
zijn de appartementen uit de grote appartementsblokken (8 en 24), waar het aanwezige 
dakoppervlak per appartement (en dus PV-potentieel) beperkt is. Hier loopt de extra 
investeringskost op tot 4 à 7%. In een aantal van deze appartementen blijken de oplossingen 
zonder PV zelfs kostenefficiënter. Met een LLWP blijft de toename van de investeringskost dan 
beperkt tot 4%. 

Voor de appartementen uit de 8- en 24 appartementsblokken, zijn ook een aantal collectieve 
installaties toegepast (zie Figuur 65 en Figuur 66). De installaties met combilus en 
gasabsorptiewarmtepomp en/of gascondensatieketel komen steeds naar voren als de meest 
kostenefficiënte, beter dan de individuele systemen voor deze appartementen, met een toename 
van de TAK tot maximaal 2% en een initiële meerkost rond 5%. 

 

Figuur 65: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten met collectieve systemen in functie van het raampercentage. 
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Figuur 66: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten met collectieve systemen. De toename is uitgezet in functie van het 
raampercentage van het appartement. 

Zijn noch PV, noch een LLWP een optie en kan/wil men geen collectieve installatie plaatsen, dan 
wordt de optie zonder PV en met een gascondensatieketel de financieel meest interessante. Deze 
verschilt qua investeringskost in het algemeen niet zo veel van het gascondensatiepakket met PV, 
gezien de vaak beperkte hoeveelheid PV die toepasbaar is per appartement. Dit resulteert in een 
toename van de investeringskost met 3 tot 8% en een TAK die 0-5% hoger ligt. 

Zoals blijkt uit bovenstaande figuren, lopen de prijsstijgingen snel op voor appartementen met 
hoge raampercentages, met als uitschieter appartement 9 met een raampercentage van 49%. Om 
de koellast te reduceren zijn hier extra investeringen nodig zoals buitenzonwering en extra 
nachtventilatiemogelijkheden. De pakketten met PV scoren voor dit appartement wel relatief goed 
omdat hier een relatief groot dakoppervlak beschikbaar is. 

Onderstaande Figuur 67 geeft een indicatie van de meerkost t.o.v. E50 per m² vloeroppervlakte. 
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Figuur 67: meerinvestering/m² vloeroppervlakte t.o.v. E50 in functie van het raampercentage. 

7.9 Sensitiviteitsanalyses 

7.9.1 Discontovoet 

Figuur 68 en Figuur 69 tonen de procentuele TAK-meerkosten ten opzichte van de referentie E50 
voor de extra maatregelpakketten in functie van de bruto vloeroppervlakte van het 
referentieappartement voor respectievelijk een discontovoet van 3% en 5%. 

 

Figuur 68: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 3%. De toename is uitgezet in functie van 
het raampercentage van het appartement. 
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Figuur 69: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 5%. De toename is uitgezet in functie van 
het raampercentage van het appartement. 

Net als bij de ééngezinswoningen, zorgt een stijging van de discontovoet voor een toename van de 
meerkost tov E50. Het kostenoptimum verschuift terug richting E50 ipv E30. 

 

7.9.2 Inschatting energieverbruik EPB 

Gezien de EPB-methodiek niet in staat is om complexe dynamische wisselwerkingen tussen 
gebouw, bewoner en installatie correct in te schatten, is nagegaan wat de invloed is van een reëel 
verbruik dat 70% en 120% bedraagt van het door EPB geschat verbruik. De energiebesparing die 
een bijkomende maatregel zou hebben is dus ook verlaagd of verhoogd tot respectievelijk 70% en 
120%.  

Deze 70% inschatting is negatief voor de terugverdieneffecten van de investeringen en geeft op 
deze manier een conservatieve inschatting van hun economisch potentieel. De resultaten van deze 
sensitiviteitsanalyse worden weergegeven in Figuur 70. De 120% inschatting is eerder positief voor 
de terugverdieneffecten van de investeringen. De resultaten hiervan worden weergegeven in 
Figuur 71. 

Net als bij de ééngezinswoningen is het effect op de procentuele meerkost van de TAK beperkt tot 
circa 1%. Zowel een daling als een stijging van meerkost is mogelijk, afhankelijk van het aandeel 
verbruikskosten in de TAK tov E50. 

 Voor de meest kostenoptimale pakketten betekent de inschatting van 70% een kleine stijging van 
de meerkost. Voor de duurste oplossingen daalt de TAK licht. Bij een inschatting van het verbruik 
dat groter is dan de berekende waarden, geldt het omgekeerde, dus kleine daling van de meerkost 
voor de meest kostenoptimale pakketten en kleine stijging voor de duurste. 
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Figuur 70: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 0% wanneer het energieverbruik op 70% 
wordt ingeschat van het energieverbruik berekend door de EPB-software. De toename is uitgezet 
in functie van het raampercentage van het appartement. 

 

Figuur 71: procentuele toename van de totaal actuele kost t.o.v. het referentiepakket E50 voor 
de extra maatregelpakketten bij een discontovoet van 0% wanneer het energieverbruik op 120% 
wordt ingeschat van het energieverbruik berekend door de EPB-software. De toename is uitgezet 
in functie van het raampercentage van het appartement. 

7.9.3 30% PUR-prijsstijging 

Gezien de recente ontwikkelingen op de polyurethaanmarkt, is er naast de reeds ingerekende 10% 
PUR-prijsstijging ook gekeken naar een extra stijging van 30% van de PUR-materiaalprijzen. Deze 
prijzen zijn echter gemiddeld met de overige isolatieprijzen. 
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Figuur 72 toont de meerkost op de investering ten opzichte van de referentie E50 ten gevolge van 
deze prijsstijgingen. 

 

 

Figuur 72: procentuele toename van de investeringskost t.o.v. het referentiepakket E50 voor de 
extra maatregelpakketten na een 30% prijstoename van polyurethaan. De toename is uitgezet in 
functie van het raampercentage van het appartement. 

Net als bij de ééngezinswoningen is de invloed van de prijstoename van polyurethaan op de 
toename van de investeringskost erg klein. 

 

7.10 Evaluatie S-peil 

S-peilniveaus 28, 31 en 35 werden geëvalueerd. Hiervoor werden de S-peilen opgelijst van alle 
basis- en extra maatregelpakketten, toegepast op de appartementen, waarmee E30 of lager werd 
gescoord. Figuur 73 en Figuur 74 tonen respectievelijk de cumulatieve frequentiecurve en de 
verdeling van het S-peil voor deze maatregelpakketten toegepast op de diverse referentie 
meergezinswoningen. 
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Figuur 73: cumulatieve freqentiecurve van de S-peilen voor alle basis- en extra 
maatregelenpakketten toegepast op de referentie appartementen met een E-peil 30 of lager. 

 

Figuur 74: verdeling van de S-peilen voor alle basis- en extra maatregelenpakketten toegepast op 
de referentie appartementen met een E-peil 30 of lager. 

Beide figuren tonen dat bijna 96% van de S-peilen die voorkomen gelegen zijn tussen 10 en 26. In 
Figuur 73 wordt dit gekenmerkt door een steilere helling van de curve, in Figuur 74 door een 
hogere waarde in het histogram. Onmiddellijk valt in deze grafieken op dat slechts in weinig 
gevallen het S-peil eis van 28 niet wordt behaald. Dit is slechts in 1% het geval en voor deze 
specifieke gevallen (zeer oncompact en sterk beglaasd) kan men de vraag stellen of het ontwerp 
wel optimaal was. Hieruit valt te besluiten dat S-peilniveaus 28, 31 en 35 voor meergezinswoningen 
gemakkelijk realiseerbaar zijn wanneer zij voldoen aan de E-peil eis van 30. 

7.11 Besluit 

Het optimum is van net onder E50 in de richting van E30 verschoven, dit is te verklaren door de 
evolutie van de brandstofprijzen (elektriciteit en gas). Het optimum wordt bereikt met een 
gascondensatieketel en PV. De hoeveelheid PV die nodig is om tot een optimum rond E30 te 
komen, is echter niet altijd haalbaar voor appartementen. 
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De investeringskosten om van E50 naar E30 te gaan blijven voor de meeste appartementen beperkt 
tot 2 à 8% van de initiële kost, en deze meerkosten zijn duidelijk recht evenredig met het 
raampercentage van de appartementen. Het appartement met extreem veel glas (49%) vertoont 
zelfs een meerkost van 12%. 

De stijging blijft beperkt tot 2 à 3% indien voldoende PV kan geplaatst worden, tot 4% indien een 
lucht-lucht warmtepomp kan geplaatst worden en tot 6% met collectieve systemen. ‘Voldoende’ PV 
hangt af van de grootte van het appartement, maar met minder dan 1000Wp wordt het moeilijk. 
De optie met lucht-lucht warmtepomp wordt duurder voor appartementen met een grote 
koelbehoefte aangezien daar het verbruik voor koeling begint door te wegen. 
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8 ALGEMEEN BESLUIT 

Ten eerste moeten we melden dat de resultaten van deze studie enkel gelden binnen de 
randvoorwaarden die we hebben aangenomen. Dit geldt voor de algemene (economische) 
aannames maar ook vele technische parameters: 

- opengaande ramen (kipstand) in minstens 2 verschillende geveloriëntaties zijn voor bijna alle 
cases mogelijk. De nieuwe methodiek voor nachtkoeling geeft hiermee vrij goede debieten die 
de free cooling een boost geven. We moeten echter ook letten op de inbraakveiligheid en 
vliegengaas voor goed gebruik van deze nachtkoeling in de praktijk; extra inbraakveilige 
roosters kunnen hier waarschijnlijk een belangrijke rol in spelen 

- collectieve systemen worden verondersteld goed geïsoleerd te zijn (dikte = pijpdiameter, 
isolatie lage lambda en zoveel mogelijk continu geplaatst, geen overdreven leidinglengtes of 
m.a.w. dus een doordachte planning van de natte zones en leidingenkokers) 

- de gekozen ventilatiesystemen zijn zeer kwalitatief en moeten ook met de nodige kennis van 
zaken geïnstalleerd worden (freduc 0.43 of rendement WTW 85%, m-factor zo laag mogelijk) 

- in het algemeen wordt er geopteerd voor een kwalitatieve (maar duurdere) regeling van de 
systemen (lage temperaturen, variabele temperatuur, regeling per zone, variabel debiet voor 
satellietWW) 

- en zeer belangrijk voor het behaalde E-peil in EPB; een gedetailleerde ingave in de software. Dit 
is lastig in ontwerpfase, maar het brengt op om eigen default-invulwaarden te bepalen die toch 
een stuk beter uitkomen i.v.m. niets invullen 

 beschaduwing 
 opengaand raamoppervlak, type (inbraakveiligheid) 
 bouwknopen 
 luchtdichtheid, ook van ventilatieleidingen 
 leidinglengtes SWW, douche-WTW 
 collectieve systemen 

 
Het zondigen tegen één van deze regels kan een grote invloed hebben op het E-peil, het E30-niveau 
waar we ons op richten is dan ook relatief laag en gevoelig voor deze parameters. 

Binnen deze grenzen kunnen we echter besluiten dat de meerkosten om ééngezinswoningen en 
appartementen tot het E30-niveau te brengen voor de meeste gedefinieerde 
maatregelenpakketten beperkt blijft tot maximaal 10% van de initiële investeringskost. Deze 
investeringskosten worden grotendeels terugverdiend dankzij een lagere energiefactuur. Enkel 
grote, oncompacte en sterk beglaasde alleenstaande woningen en (dak)appartementen kunnen 
voor sommige maatregelenpakketten duurder uitvallen. 

Waar voldoende dakoppervlak beschikbaar is voor PV, kan in combinatie met een 
gascondensatieketel de extra investeringskost zelfs beperkt blijven tot slechts 2 à 4% van de initiële 
investeringskost. De totaal actuele kost kan zelfs lager uitkomen dan de E50-referentie. Deze 
verschuiving van het kostenoptimum is mogelijk door de huidige hoge elektriciteitsprijzen en lage 
gasprijs. Een verschuiving in energieprijzen zal dus ook weer leiden tot andere optimale 
maatregelenpakketten. 

Er zijn echter ook maatregelenpakketten zonder PV die in combinatie met schilverbeteringen, 
warmtepompen, collectieve warmteproductie en/of maatregelen rond SWW tot E30 of E27 kunnen 
leiden, waarbij de meerinvestering toch kan beperkt worden onder 5% t.o.v. het E50-
referentiepakket. Bij de huidige randvoorwaarden kan de TAK daarmee tot 4% duurder uitkomen 
t.o.v. de referentie. Collectieve installaties die ook voor hernieuwbare energie kunnen instaan via 
de warmteproductie kunnen dankzij interessante ecodesignrendementen in de buurt van de 
referentie uitkomen. 
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Er kan verwacht worden dat deze en andere toekomstige implementaties van innovatieve 
systemen kunnen leiden tot een uitbreiding van de set van kostenefficiënte maatregelenpakketten. 
Aan de andere hand herinneren we er aan dat het gebruik van de EPB en het doel van E30 
doorheen heel het ontwerpproces zeer rigoureus moet aangehouden en getest worden. Dit vergt 
de nodige aandacht van alle schakels in de bouw, waarvan een deel nog een leerproces moeten 
doorgaan vooraleer alles zonder fouten kan worden uitgewerkt. 

Ook het S-peil is nog niet ingeburgerd, maar we zien wel dat een mogelijk S-peileis van 35 enkel bij 
grote oncompacte ééngezinswoningen zal leiden tot bijkomende isolatie-eisen. Voor de meeste 
woningen stellen er zich daar geen problemen. S31 en S28 kunnen echter wel bijkomende 
isolatiemaatregelen vergen, zeker voor de vrijstaande woningen waar men voorbij het economisch 
optimum zal moeten gaan om deze lagere schilpeilen te behalen. Hoe compacter, of 
vormefficiënter in dit geval, hoe gemakkelijker het wordt om aan een bepaald S-peil te voldoen. 

Appartementen behalen meestal zonder problemen ook de strengere S31 of S28 grenzen, maar 
kunnen bij hoge raampercentages, een slechtere compactheid en een mogelijk gebrek aan 
onbeschaduwd dakoppervlak eerder in de problemen komen voor de E30-grens. Ook kleinere 
appartementen of studio’s met slechts één buitengevel kunnen qua oververhitting en koelbehoefte 
mogelijks moeilijkheden ondervinden. Een hoogbouw met vele kleine units is dus een combinatie 
die het moeilijk kan krijgen m.b.t. het E-peil en de HE-eisen, ondanks hun potentieel voor een zeer 
laag absoluut energiegebruik.  

Naast deze moeilijkere cases zien we binnen een appartementsblok ook grote variaties en zijn het 
dikwijls de bovenste of de onderste bouwlagen die in de problemen komen voor E30 terwijl de 
middelste appartementen nog vlot de grens halen. Een doordachte toepassing van bijkomende 
maatregelen gefocust op deze appartementen (bv. PV enkel koppelen aan deze appartementen, 
terwijl de andere aan E27 voldoen) kan dan soelaas bieden, maar een methodiek die toelaat om het 
energiepeil van de volledige appartementsblok te optimaliseren i.p.v. alle appartementen apart zou 
ook de benodigde marge kunnen bieden.  

In het kader van mogelijke aanpassingen van de E-peileisen naar bepaalde 
appartementconfiguraties toe,  mag het comfort en specifiek de oververhittingsproblematiek 
echter niet uit het oog verloren worden, aangezien meer en meer appartementen hiermee te 
maken krijgen zowel binnen de EPB-regelgeving als in de praktijk. 

 

 


